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Vi som er unge i dag kan ikke utsette debatten
om aktiv dødshjelp til det er for sent.

Leder

Slipp forskerne fri
før de rømmer

T

Kommentar

il Khrono melder forsker Lars Gule nylig at han sier opp ved Oslo-

met, blant annet fordi akademia går i feil retning. Dagene går i for
stor del til evaluering og rapportering, og når man først skal drive
forskning, går mye av tiden til å skrive søknader om finansiering.

Gule er ikke alene om frustrasjonen. I en britisk undersøkelse
av akademikeres tilfredshet kommer det frem at målstyring, publiseringspress, konkurranse og usikkerhet rundt arbeidssituasjonen
fører til at halvparten av forskere har hatt behov for profesjonell
hjelp til å takle angst eller depresjon. Nå som finansieringsmodellen for akademia skal utredes, bør disse bekymringene tas med i
beregningen.

En bivirkning av publiseringsindikatoren er at akademisk
virksomhet ensrettes
Først litt historie. Siden 90-tallet har vi sett en rekke reformer i
høyere utdanning, basert på «New Public Management»: kort fortalt tanken om at offentlig sektor skal styres mer som privat sektor.
Bort med ineffektive byråkratier, inn med innovasjon og tetting av
flaskehalser.
I praksis har vi sett en reduksjon av ubetingede basisbevilgninger og en økning av resultatbaserte bevilgninger basert på hvordan
utdanningsinstitusjonene leverer på en rekke måltall. En av disse er
publiseringsindikatoren, eller tellekantsystemet, et kvantitativt mål
på forskning som belønner universiteter og høyskoler ut fra antall
vitenskapelige artikler publisert i de mest anerkjente tidsskriftene.
En bivirkning av publiseringsindikatoren er at akademisk virksomhet ensrettes. Når noe blir lønnsomt, blir alt annet sløsing. Liker du som akademiker best å skrive bøker? Neppe lurt. Har du
først og fremst lyst å drive med undervisning? Synd for deg, det er
ikke effektivt.
Det påvirker til slutt oss. Har du som student opplevd at din
veileder bryr seg om din oppgave? Ikke bare at du består, men at
den blir bra? Vit at du er heldig, og attpåtil utrydningstruet. I lys av
belønningssystemene er det neppe lurt av dem å bruke tid på deg.
En stadig større andel av finansieringen får man dessuten ikke
lenger direkte, men gjennom Norges Forskningsråd, og andre tredjeparter. Det fører til en kamp om å få flest forskningsmidler, ved å
skrive de beste søknadene. Tanken er at konkurranse skal føre til at
alle skjerper seg, men Gule er neppe alene om å frustrere seg over
hvor mye tid som går til å søke om midler man aldri får. I tillegg
til at dette er tid man kunne brukt på forskning, innebærer det å
frata forskningsmiljøene friheten til å selv bestemme hva som er
god forskning.
Nå er det på tide å åpne seg for muligheten for at vi er i ferd
med å frata forskerne så mange friheter at de risikerer å bli fremmedgjort i sitt eget yrke. Og for å spørre på et språk teknokratene
forstår: Hva er de langsiktige kostnadene av å tilsidesette forskernes
livsverden i jaget på effektivitet? Og hvis den angivelig idealistiske
institusjonen de har jobbet for å bli en del av, begynner å se stadig
mer ut som en fabrikk, bør det overraske oss hvis færre av de beste
hodene ønsker å bli den del av akademia? Nå er det verdt å vurdere
en radikal kursendring.
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noe endrer seg politisk. Av stortingspartiene er det
kun Frp som har aktiv dødshjelp i programmet sitt,
som bør frustrere de av oss som støtter saken, men
befinner oss lenger til venstre enn Sylvi Listhaug.

Daniel Hesby Hansen,
journalist i Universitas

V

i tenker sjelden på døden. Det at vi en

gang skal dø, skremmer oss – å ikke
eksistere lenger er fryktinngytende, når
eksistens for så mange er en helt sentral
del av livet. Enda verre er det å tenke på at mange
av dem vi bryr oss mest om sannsynligvis vil pakke
sakene sine og dra før vår tid kommer, slik at vi
må stå igjen alene og lure på hvordan i all verden
vi skal klare oss uten dem. Døden kommer imidlertid, brått eller ventet – og noen ganger er den
kjærkommen.
I dag er aktiv dødshjelp forbudt i Norge, selv om

Det er et problem at mange ikke tar stilling til den-

ne saken før de står i det selv. Plutselig er det ens
egen far som sitter fast i stresslessen, og da er det
egentlig for sent å engasjere seg. Dette er ikke å si
at aktiv dødshjelp på noen måte er en enkel sak å
forholde seg til – verken for den som tar valget eller
de rundt. Lidelse er en del av livet, og det viktigste
er i å sikre at det er verdt å leve for så mange som
mulig, så lenge som mulig. Samtidig kommer man
ikke utenom de tilfellene hvor den subjektive lidelsen blir så stor at man bør få velge å slippe.

Når det plutselig er ens
egen far som sitter fast
i stresslessen, er det for
sent å engasjere seg

77 prosent av befolkningen støtter det helt eller
delvis, ifølge en undersøkelse Dagbladet gjorde i 2019. Likevel tas det sjeldent opp når det
er valg, og på tross av populariteten er det et
vanskelig samtaleemne, spesielt for politikere.
De sakene som fenger mest er gjerne ting som
angår oss her og nå, og for de fleste er dette heldigvis ikke en smertefull utgang fra livet.
Det er gjerne pårørende som løfter debatten om
aktiv dødshjelp. Sist var dette Frp-politikeren Kari
Kjønaas Kjos, hvis far tilbrakte de siste månedene
av livet lenket til en stressless i store smerter. I 2020
fikk vi høre om Torgeir Lian (24), som avsluttet livet i Sveits, etter å ha mistet evnen til å gå, spise og
snakke som følge av sykdom. I kjølvannet av saker som disse forteller de involverte om mye støtte
fra vanlige folk, men så ebber debatten ut, uten at

Dette er spesielt aktuelt for de som studerer helsefag. Gjennom mange år i helsevesenet er sjansen
stor for at man kommer i kontakt med noen som
lider kraftig og ønsker å dø. Her er det aktuelt å
snu tanken om reservasjonsrett – altså at man av
samvittighetsgrunner kan slippe å utføre enkelte
inngrep – på hodet: Det er en god ting at helsepersonell som er prinsipielt mot aktiv dødshjelp, skal
kunne reservere seg dersom det blir innført. Men

Arkivaren
Halvstuderte røvarar
Då Ola Borten Moe vart forsknings- og høgare
utdanningsminister, presterte han å kalle
seg sjølv ein «halvstudert røvar». Men i 2006
intervjua Universitas faktiske halvstuderte
røvarar. Frå Oslo fengsel på Grønland tok
Mathias ein bachelorgrad i marknadsøkonomi
ved BI. Lånekassen fekk han ikkje, men når han
fekk gode karakterar, var fengeslet oppteke
av å ta æra for det heile, ifølgje den innsatte.
Universitas 5. april 2006

Mummi og opera
I 1958 var ein Universitas-journalist i
Finland. Det fortente sjølvsagt ei heilside om
«Mummitrollets heimland». Høgdepunkta?
Frå dei finske studentane fekk han servert
eit forrykande show, med eigenkomponert
opera på tre timar, gloheit sauna, og ein
svensk 100 meter lang tale (ikkje spør).
Universitas 26. april 1958
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ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

hva med de som støtter retten til aktiv dødshjelp, men ikke
har muligheten til å innvilge det til sterkt lidende pasienter
som ønsker det?
Ikke at leger skal trosse loven, men det må veie tungt å ikke
ha mulighet til å gi pasientene sine den behandlingen man
mener de fortjener. Hvordan ville det vært å være en lege
som er for abort i et land som forbyr det? Den norske parallellen blir å sympatisere med en pasient med store smerter
som ønsker å dø, samtidig som en naturlig død ligger langt
inn i fremtiden.
Ifølge professor i medisin Jarle Ofstad er det «naivt å tro
at det ikke foregår aktiv dødshjelp i Norge». Vi har hatt to

Historiske skråblikk av
Sofie «Falkeblikk» Flydal

rettssaker mot leger som bidro til at pasienter fikk dø etter
eget ønske. Disse endte med henholdsvis påtaleunnlatelse
og domsutsettelse – begge slapp altså å sone.
Man kan se for seg at aktiv dødshjelp allerede foregår i
det norske helsevesenet, og at det finnes en slags stille aksept for dette. Det må imidlertid være en stor belastning å
måtte operere i juridiske gråsoner, og noen ganger aktivt
bryte loven av samvittighetshensyn. Ville det ikke vært
bedre for både pasienter og helsepersonell dersom denne
praksisen ble lovlig og regulert?
Behovet for aktiv dødshjelp er noe de færreste må forholde seg til i praksis, men for de som tvinges til å ta stilling blir det ofte en hjertesak. Hovedfokuset til helsevesenet

Øyeblikket

skal være å helbrede, trøste og lindre, men dessverre finnes
det tilfeller hvor dette ikke er nok. For noen kan det være
bedre å dø enn å leve videre. Da er en trygg og verdig død
med sine nærmeste til stede å foretrekke fremfor å gjøre det
på egenhånd, reise til utlandet eller håpe på en barmhjertig lege. Retten til en verdig død skal ikke ha å gjøre med
sosioøkonomisk status, ei heller skal den innebære at noen
bryter loven. Vi vet aldri hvem av oss som blir sittende i en
stressless og drømme om Sveits, så det angår oss alle: Vi må
snakke om aktiv dødshjelp.
debatt@universitas.no

av Charlotte Førde Skomsøy
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Ferie: Neste påske drikk eg ikkje sprit.

4

torsdag 21. april 2022

nyhetsredaktør:

Live Tronstad

livetronstad@gmail.com

412 81 039

NYHET

Denne helgen velges Norges mektigste student
Landsmøte: 21.-24. april avholder Norsk studentorganisasjon (NSO)
landsmøte i Tønsberg. Der skal prinsipper, plattformer og resolusjoner debatteres og vedtas, og høyere utdanningsminister Ola Borten
Moe (Sp) har stilt seg til disposisjon til å grilles av landsmøtedeltakerne. Det skal også avholdes valg hvor et nytt elitelag, bestående av

et arbeidsutvalg og et sentralstyre, skal få tillit av landsmøtet til å styre
studentskuta det neste året. Valgkomiteen har enstemmig innstilt på
Maika Marie Godal Dam som leder. Bjørn Olav Østeby stiller mot
Godal Dam på landsmøtet i helgen, ifølge Khrono. LT

BLIR FRARÅDET STUDIER I RUSSLAND:

Nikoline (23) måtte hive
Studenter mener dialog
og samarbeid er viktigere enn noen gang, men
utvekslingsopphold til
Russland er umuliggjort.
Utveksling
tekst Vilhelm Ofstad Bjørgul
foto Jacob Julius Fylling-Jensen

Som følge av krigen i Ukraina har
den norske regjeringen suspendert myndighetsdialogen med
Russland. Alle avtaler mellom
norske og russiske utdanningsinstitusjoner skal derfor midlertidig
avsluttes. Dette har norske studenter blitt nødt til å forholde seg til.
Busset hjem fra Russland
Nikoline Vågen Willadssen (23)
går master i europeisk språk ved
UiO. 1. februar landet Willadssen
i St. Petersburg for utveksling etter
flere år med venting på grunn av
pandemien.
– Før jeg reiste hadde jeg tatt
ett år permisjon fra masteren fordi
pandemien gjorde at vi ikke fikk
dratt noe sted på utveksling.
I februar frarådet ikke UD reiser til Russland, og Willadssen sier
at hun ikke hadde tenkt å reise
hjem fra St. Petersburg med mindre hun måtte.
– Jeg synes det var såpass viktig
og nyttig å være der.
Men etter invasjonen og påfølgende sanksjoner, forsto Wil-

Utveksling med Russland
+ Norske myndigheter har suspendert
myndighetsdialogen med Russland.
+ Avtaler mellom utdanningsinstitusjoner skal «som hovedregel legges
på is» melder regjeringen. Dette
gjelder også utvekslingsavtaler.
+ Både UiO og Handelshøyskolen
BI har midlertidig suspendert
utvekslingsavtaler med Russland.
+ Oslomet har opprettholdt to avtaler,
men sender ikke studenter ut til land
hvor Utenriksdepartementet fraråder
reiser. Dette gjelder Russland.
+ Høyskolen i Kristiania har ingen
utvekslingsavtaler med Russland.

ladsen gradvis at ting kunne bli
vanskelig. Avtaler mellom universiteter ble lagt på is, flyforbud
ble innført og Visa-kortet sluttet å
fungere. Hun merket også at sanksjonene kom til å prege den russiske befolkningen.
– Prisene endret seg mens du
sto i butikken.
Særlig hvis du skulle kjøpe importvarer. – Jeg skulle kjøpe en
lighter og stod i kassen. Plutselig
hadde prisen gått opp.
Før Visa-kortet sluttet å fungere hadde Willadssen kjøpt en
bussbillett til Helsinki og kom seg
hjem.

Det er viktigere
enn noensinne
med kunnskap
om russisk
språk og kultur
Christine Meklenborg Nilsen,
instituttleder ved ILOS

– Veldig dumt
Det er ikke første gang Willadssen
reiser på utveksling til nabolandet.
Hun var en av de første som reiste til Petrozavodsk som en del av
bachelorgraden i russisk i 2018.
Siden den gang er et opphold
i den russiske byen blitt en obligatorisk del av bachelorgraden i
russisk ved UiO. Men for dagens
bachelorstudenter ser det mørkt
ut for utveksling enn så lenge.
– Hvordan tror du det kommer
til å påvirke læringsutbyttet til de
som ikke får reist i løpet av bachelorgraden?
– Jeg tror det er veldig, veldig,
veldig dumt. Dessverre, sier Willadsen.
Hun husker godt at alle som
hadde reist ut under bacheloren,
var enige om at det var stor forskjell i progresjon i språklæringen
for dem, sammenliknet med de
som hadde blitt i Oslo.
– Vil du si konfliktsituasjonen
gjør at vi trenger mer eller mindre
kunnskap om og samarbeid med
Russland?
– Jeg synes selvfølgelig at det
bare blir viktigere og viktigere.
Ikke bare for storpolitikkens
skyld, men også for å kunne forstå
vanlige russere som mennesker og
ikke bare som en del av en stor-

makt, sier hun og fortsetter:
– I tillegg til at det fremdeles er
viktig å studere språk for å skjønne det geopolitiske som ligger til
grunn for konflikten.
Studenter fikk ikke reise
Russisk-emner ved UiO tilbys av
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS).
Da krigen i Ukraina brøt ut, måtte
instituttleder Christine Meklenborg Nilsen ta stilling til hvordan
samarbeidet med Petrozavodsk
kunne fortsette. Årets kull skulle
ha reist 1. mars – under en uke etter invasjonen av Ukraina.
– Det var veldig klart at det var
det vi skulle gjøre. Det var ikke
noen diskusjoner rundt det, sier
hun.
– Vi har to vesentlige hensyn:
Det første er våre studenters sikkerhet. Det er det viktigste. Dernest har vi et ansvar for at de kan
gjennomføre sine studier.
Studentene ved ILOS får fremdeles de planlagte studiepoengene,
men må ta 10 av dem over Zoom
med Universitetet i Petrozavodsk.
Ettersom det er studentene som
betaler for kursene i Petrozavodsk, har instituttet oppfordret
dem til ikke å betale i tråd med regjeringens anbefalinger. Nilsen er
derimot opptatt av at samarbeid
med enkeltforskere skal fortsette:
– Vi følger de retningslinjene
vi får fra regjeringen og har ikke
noe institusjonelt samarbeid med
Russland utover disse 10 studiepoengene. Det ligger innenfor
handlingsrommet vi har. Samtidig mener vi det er viktigere enn
noensinne med kunnskap om russisk språk og kultur. Vi ønsker heller ikke å boikotte enkeltforskere.
Jeg tror det er viktig også for dem
at de opprettholder kontakten
med Vesten.
Måtte bytte utvekslingsavtale
Marit Michelsen (22), som tar en
bachelorgrad i internasjonale studier ved UiO, hadde tenkt å dra
til Moskva til høsten. Hun sendte
søknaden i midten av februar.
Russlands aktualitet gjorde Moskva til en ekstra interessant destinasjon å utveksle til.
– Jeg bestemte meg for å satse
på Moskva og tenkte også at det
var kjempeaktuelt med tanke på
situasjonen med Ukraina. Før invasjonen gjorde det egentlig nesten at jeg bare fikk mer lyst til å

Prisstigning på direkten: I Moskva økte prisen på Zippo-lighteren mens Nikoline
Willadssen (23) stod i butikken.

Prisene endret
seg mens du
stod i butikken
Nikoline Vågen Willadssen (23),
russiskstudent ved UiO

reise dit.
Etter å blant annet ha forhørt
seg med sin daværende underviser i russisk historie, Håvard Bækken, tenkte hun at en fullskala krig
var usannsynlig: Russland hadde
lite å vinne på å invadere Ukraina.
I dag forteller Bækken, som
er seniorforsker ved Institutt for
forsvarsstudier, at det fremdeles
er vanskelig å se at Russland skal
komme styrket ut av krigen, men
at flere i fagmiljøet ble overrasket
over invasjonen.
– Både jeg og andre Russlandeksperter som gjør mer helhetlige
analyser fortløpende, ble overrasket av den voldsomme eska-

leringen i februar. Det viste seg at
analyser basert på konkret etterretningsdata var bedre egnet til å
predikere en invasjon.
Da de første meldingene om
invasjonen kom, forsto Michelsen at sanksjonene kom til å gjøre
oppholdet i Russland utfordrende.
Derfor tok hun selv kontakt med
infodesken på Samfunnsvitenskapelig fakultet og spurte om å få bytte til en annen utvekslingsavtale.
På spørsmål om krigen krever
mer kunnskap om og samarbeid
med Russland er Michelsen tydelig:
– Definitivt mer. Jeg tror det er
veldig viktig at man prøver å forstå
Russland selv om man har aggressive holdninger mot dem akkurat
nå.
Michelsen tar det ikke så tungt
at hun ikke fikk reist:
– Det er andre steder jeg har lyst
til å reise. Nå skal jeg heller til Litauen og tror det blir veldig bra.

5

torsdag 21. april 2022

Ukrainere får beskyttelse

#min_SiO_heis

Ukrainere i Norge: Regjeringen foreslår å utvide
ordningen om midlertidig kollektiv beskyttelse
for ukrainere i Norge. Den opprinnelige ordningen ble innført 11. mars, men var primært for
ukrainske borgere bosatt i Ukraina før 24. februar.
Det betyr at ukrainske sesongarbeidere og studenter som kom til Norge før krigen startet nå blir
asylsøkere. – Personer som gis beskyttelse i Norge,

Student-SoMe: I løpet av påsken har
det dukket opp en kuriøs instagramkonto, som kan være interessant for
hver syvende Oslo-student – nemlig de som bor i SiO-bolig. Kontoen
med brukernavnet @i_heisen har i
skrivende stund lagt ut ni innlegg,

kan arbeide her uten særskilte begrensninger, sier
arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Pedersen i en pressemelding. Beskyttelsen gir også
flere rettigheter i Norge enn sesongtillatelse, blant
annet rett til familieinnvandring og til å delta i
introduksjonsprogrammet. Tillatelsen vil også
kunne fornyes hvis situasjonen i Ukraina vedvarer. EUA

hvor samme heis, med ulike gjenstander inni (herunder matpakker,
undertøy og ski), er avbildet. Er det
gjenglemte ting? Er det iscenesatt?
Er det kunst? Ikke vet jeg, men jeg
skal hvert fall følge med på fortsettelsen. #siostudentliv. LT

seg på bussen hjem

På eget initiativ: Marit Michelsen (22) tok selv kontakt med SV-info for å bytte vekk utvekslingsavtalen til Russland.

lingsavtaler med Russland
på is.
Ifølge Oslomet har de
fått beskjed om at utvekslingsavtaler kan opprettMarcela Douglas Aranibar, Senter for Fredsstudier
holdes dersom de «kan
gjennomføre det på et
gjøres en grundig vurdering i hvert lavt administrativt nivå». Derfor
enkelt tilfelle. Avtaler og samarbeid har Oslomet opprettholdt to avinnenfor atomberedskap og fiskeri- taler og har tre russiske studenter
og ressursforvaltning skal fortsette som skal fullføre semesteret sitt i
videre som før. Forskere kan også Norge. De sender derimot ikke
fortsette å ha kontakt med hveran- studenter til verken Russland eller
dre over landegrensene, det såkalte andre land hvor Utenriksdepartementet fraråder reiser.
forsker-til-forsker-samarbeidet.»
Både UiO og Handelshøyskolen BI har valgt å legge utveks-

Å boikotte russere, akademikere og
vanlige studenter er feil vei å gå
Lagt på is
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Oddmund Løkensgard
Hoel (Sp) skriver på e-post til Universitas at alle avtaler mellom norske og russiske institusjoner legges
på is enn så lenge, men det kan gjøres unntak fra hovedregelen.
«Institusjonene kan velge å
opprettholde avtaler, men det skal

– Samarbeid er helt nødvendig
Leder i Senter for Fredsstudier ved
UiT Marcela Douglas Aranibar
understreker at dette er Russland
sin krig, men at mindre samarbeid
mellom norske og russiske utdanningsinstitusjoner ikke er veien å
gå.
– Det er komplekst. Det er jo en
rekke statlige universiteter i Russland som har signert og støtter
Putin og krigen, men så har man
andre russiske universiteter der
man har stått opp og er imot og til
og med kaller det en krig. Og der
det er snakk om masse oppsigelser
av uønskede forelesere. Men vi har

diplomati, og jeg tenker at forsknings- og utdanningssamarbeid
er også et vindu for annen type
diplomati og samarbeid. Folk-tilfolk-samarbeid er helt nødvendig.
– Bør man skåne noen av områdene for sanksjoner?
– Dette er Putins krig. Så det å
boikotte russere, akademikere og
vanlige studenter er feil vei å gå.
Det kan lett føre til det motsatte.
Vi kan jo få flere til å støtte Putin
og hans regime, fordi man ikke får
inn andre perspektiver.
universitas@universitas.no
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Gikk 40 millioner i overskudd

Oppe og nikker: Studentsamskipnaden SiO er tilbake i pluss etter at pandemiåret 2020 kjørte millardvirksomheten i underskudd.

Etter pandemismellen
i fjor peker pengepilen
oppover igjen for SiO.
Men bare så vidt.
Regnskap
tekst Live Tronstad
foto Isabel Svendsen Berge

Omsetning og resultat har vært
betydelig lavere enn i en normalsituasjon
Stengte campus og treningssentre dro inntektene ut under
føttene på samskipnaden, som
i 2020 måtte ta til takke med et
underskudd på 33,8 millioner
kroner. Det skjedde etter knallåret 2019, hvor samskipnaden gikk
med hele 256,2 millioner kroner i
overskudd. Det var særlig grunnet salget av Bjerke studentby.
Tallene for 2021 er nå klare, og
det ser allerede lysere ut for SiO.
Omsetningen har økt med 130
millioner kroner sammenlignet
med 2020, og på bunnlinja er det
pluss i stedet for minus: Rett under 40 millioner kroner gikk SiO
i overskudd med i året som gikk.
«Perioder med helt eller delvis nedstengte tjenesteområder
kombinert med lave kundetall
der vi har hatt virksomhet, gjør
at omsetning og resultat har vært
betydelig lavere enn i en normalsituasjon», skriver SiO i sin årsrapport for fjoråret.
Student og styreleder i SiO Stine Johannessen sier de er fornøyd

med året som er gått.
– Vi er først og fremst glade
for at det er pluss, og ikke minus
som i fjor. Det har å gjøre med
at restriksjonene for korona har
vært mildere totalt sett enn hva
det var i 2020. Så vi er fornøyde
med et positivt resultat, men det
kunne også vært bedre.
Reddet av studenthus-salg
Johannessen forteller at samskipnaden var klare over at bedriften
ville gå i pluss.
– Vi regnet med et positivt resultat på grunn av salgsgevinsten
fra Nydalen studenthus. Men
overskuddet fra ordinært driftsresultat er på 4 millioner kroner
utenom det.
SiO fikk solgt Nydalen studenthus for omtrent 35 millioner
kroner på førsommeren i fjor.
Konsernets overskudd ville
vært «marginalt» om det ikke var
for salgsgevinsten fra studenthuset, fremkommer det av årsrapporten. SiO Athletica og SiO Mat
og Drikke går fortsatt med «betydelig underskudd».
Overskudd
SiO-konsernet består av morselskapet SiO, som utgjør den desidert største delen av konsernet, i
tillegg til syv mindre datterselskaper, deriblant SiO Mat og Drikke
og flere eiendomsselskaper.
Årsresultatet for morselskapet
i 2020 var et overskudd på 47,5
millioner kroner. SiO har foreslått å disponere årsresultatet i
morselskapet slik:

•

20 millioner kroner
overføres fra SiOs pandemitiltaksfond.
• 41,6 millioner kroner
overføres til bunden
egenkapital.
• 12,9 millioner kroner
overføres til fond for
styrking av Oslo som
studentby.
• 12,9 millioner kroner
overføres til miljøfond.
For å styrke studentlivet retter
SiO hovedsakelig fokus mot det
nykjøpte studenthuset i St. Olavs
gate 23.
– Miljøfondet skal vi bruke
blant annet til grønnere studentboligbygging og grønnere drift av
tilbudene våre. SiO ønsker miljøvennlige løsninger og kvaliteter
som reduserer det samlede klimautslippet til byggeprosjektene
våre knyttet til energiforbruk,
byggematerialer og selve byggefasen, sier Johannessen i pressemeldingen.

Omsetning og resultat har
vært betydelig lavere enn i en
normalsituasjon

Lederlønn og styrelederlønn
I 2021 ga SiO totalt 2,2 millioner
kroner i ytelser til administrerende direktør, sammenlignet
med 1,8 millioner kroner i 2022.
Andreas Berggren Eskelund ble
ansatt som ny direktør 1. august
2021, og de samlede ytelsene utgjør dermed godtgjørelse for
både Eskelund og hans forgjenger
Lisbeth Dyrberg, i tillegg Dyrbergs sluttoppgjør.
Til sammenligning virker
styreleder-godtgjørelsen beskjeden, men kanskje ikke som en

Fra SiOs årsrapport for 2021

deltidsjobb for en fulltidsstudent.
Styreleder Stine Johannessen fikk
godtgjørelser på totalt 362.000
kroner i 2021.
– Er du Norges best betalte studenttillitsvalgt?
– Det er litt usikker på faktisk. Men jeg er nok best betalt
student-styreleder.
– Ja, for er du fulltidsansatt?
– Ikke egentlig, men det fun-

SiOs årsregnskap 2021
+ Omsetning: 1,2 milliarder kroner

gerer jeg litt som. Men jeg tar
jo egentlig 100 prosent studier
ved siden av også. Så det blir to
100-prosenter, mer eller mindre.
– Men går det bra med studiene, da?
– Ja det har egentlig gått bra,
men jeg anbefaler det nok ikke til
hvem som helst.
universitas@universitas.no

SiO-konsernets årsresultat
over tid
+ 2016: 54,3 millioner

(1 milliard kroner i 2020).
+ 2017: 130,7 millioner
+ Årsresultat: 47,5 millioner kroner
i overskudd (26,2 millioner

+ 2018: 65,6 millioner

kroner i underskudd i 2020).
+ 2019: 256,2 millioner
+ Administrerende direktør i SiOs
årslønn ligger på 1,8 millioner kroner.

+ 2020: -33,8 millioner

+ Styreleder i SiO hadde en samlet godt-

+ 2021: 39,9 millioner

gjørelse på 362.000 kroner i 2021.
+ Årsresultatet til en virksomhet er drifts+ Tallene gjelder samlet for SiO-

inntekter og finansinntekter, minus

konsernet som innebærer morsel-

driftskostnader og finanskostnader,

skapet Studentsamskipnaden SiO,

ifølge Skatteetaten. SiOs årsresultat er

samt syv mindre datterselskaper.

også medregnet etter skattekostnader.

Kilde: proff.no, SiOs årsrapport for 2021

Kilde: SiOs årsrapport for 2021
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Vil du bli rådgjevar?
Bli studentpolitikar!
Død

3,4 %

Uvisst

2

13,8 %

Offentleg sektor

8

27,6 %

16

Anna

5

8,6 %

2

Media

4

3,4 %

Akademia (fagleg)
6,9 %

8
7

Organisasjonsliv
13,8 %

6

Privat næringsliv
12,1 %

Politikk
10,3 %

Offentleg sektor på topp: Slik er fordelinga i ulike sektorar blant dei tidlegare leiarane i Studentparlamentet ved UiO.

Sjølv om eks-studentpolitikarar vert alt frå
styreleiarar til prestar,
er éin yrkesveg overrepresentert. Det er
uproblematisk, meiner
dagens studentleiarar.
Studentpolitikarar
tekst Tord Magnus Dyrkorn
foto Isabel Svendsen Berge

Kvart år er det eit nytt kull med
studentpolitikarar som takkar for
seg og går vidare i livet. Sjølv om
eit toppverv i studentpolitikken
sikkert kan kjennast som ein peak
i livet, kjem det òg ei tid etter det.
Men kva skal ein eigentleg finne
på når ein er ferdig i studentpolitikken? Universitas har saumfart
Linkedin og Facebook og sett på
kva leiarane for Norsk studentorganisasjon (NSO) og Studentparlamentet ved UiO dei siste 25 åra
gjer i dag.

9 av 11 vart rådgjevar
Frå 1997 til 2021 har UiOs studentparlament, NSO og føreløparane til NSO, Norsk studentunion
(NSU) og Studentenes landsforbund (STL), hatt til saman 58 leiarar. Blant dei er det rimeleg stort
spenn i kva dei har endt opp med
å velje som karriere. Men, blant to
prestar, to som har døydd og eit
par som har starta eigne selskap,
er det nokre karrierevegar som
skil seg ut.
30 stykk, altså over halvparten,
av dei tidlegare studenttoppane,
har i dag arbeid i forvalting og
anna offentleg sektor, og i politikken eller organisasjonar. I den
gruppa er det rett nok ei breidd
i type stillingar; det finst alt ifrå
høge embetsstillingar til kommunetilsette. Fem stykk er rådgjevarar eller direktørar i departementa
og direktorata, fire er rådgjevarar
for parti eller partigrupper på
Stortinget eller i kommunestyre,
og seks har leiarstillingar eller er
rådgjevarar i organisasjonar.
På same tid er det sju stykk, eller tolv prosent, av dei tidlegare
studentleiarane som har posisjonar i privat næringsliv.
Av dei elleve føregåande leiara-

ne for Norsk Studentorganisasjon
er det berre to stykk som ikkje
innehar ei rådgjevarstilling i dag.
– Ikkje problematisk
Universitas har tatt ein prat med
dei to noverande studentleiarane
og høyrt kva dei meiner om tala.
– Eg tenkjer med ein gong at
det er svært interessant at så mange går vidare til forvalting og offentleg sektor.
Det seier Jørgen Hammer Skogan, som er leiar i Studentparlamentet ved UiO. Han meiner at
det ikkje er særleg mykje å meine
om tala, og at det heller ikkje er
problematisk.
– Det kan sikkert vere eit
springbrett for somme, men eg er
sikker på at for dei aller fleste er
engasjementet i studentpolitikken
genuint, og at det er det engasjementet ein tek vidare i arbeidslivet.
– Ein kan òg sjå det frå andre
sida: Hadde det vore overvekt av
tidlegare studentpolitikarar i privat sektor, så hadde det vore problematisk. Det er jo høge lønningar og makt der òg.
Han får støtte frå Tuva Todnem
Lund og Norsk Studentorganisa-

sjon. NSO-leiaren seier det gjer
meining at mange går til det offentlege og politikken:
– Slike typar verv og stillingar
i studentpolitikken er veldig lærerike, og dei gjev gode erfaringar
til stillingar som dei som finst i offentleg sektor. Men det er veldig
interessante tal.
Båe to meiner òg at tala tyder
på at tillitsvalde i studentpolitikken er folk som har stor interesse
og engasjement for samfunnet.
– Eg trur det seier noko om at
dei som engasjerer seg og stiller
til verv er folk med ein viss type
engasjement i samfunnet. Det er
jo ikkje rart at studentpolitikarar
også engasjerer seg i anna politikk, er Skogan tydeleg på.
– Eg trur det seier mer om kva
ein lærer og kva ein tar med seg
på vegen. Men det er jo ikkje tvil
om at man må ha eit stort engasjement i studentpolitikken, seier
Lund.
Eit springbrett?
Studentpolitikken har med jamne
mellomrom vorte skulda for å vere
eit springbrett inn i den vaksne
politikken eller toppstillingar i offentleg sektor eller organisasjonar.

Men båe studenttoppane er klåre
på at engasjementet i studentpolitikken, det er genuint.
– Eg skal ikkje spekulere i om
nokon bruker det bevisst som
karrierevei, men eg kan ikkje utelukke det. Det er jo mykje arbeid
i studentpolitikken. Eg trur ikkje
ein hadde halde ut om ein ikkje
brann for det, slår Skogan fast.
– Eg trur studentpolitikken er
ein lærerik arena som gjev nyttig
erfaring ein kan ta med seg vidare,
og eg skulle gjerne sett at endå
fleire var aktive, er Lund klår på.
– Kvar kjem vi til å sjå dykk om
nokre år – vert de rådgjevar i eit
departement eller for ein politikar?
– Tja, det er ikkje godt å seie.
Eg tek ting som dei kjem. Men
konturane teiknar seg nok mot
noko anna enn privat næringsliv,
fortel Skogan.
– Det er vel ingen som veit. Eg
planlegg å gå vidare med studia
mine først og fremst. Det skulle eg
òg gjerne hatt høgare studiestøtte
til, men det er nok litt kort tid att
for dei store gjennomslaga no, seier Lund kontant.
universitas@universitas.no
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70 MØTTE TIL KLIMADEMO PÅ BLINDERN:

Miljøaktivister
etterspør flere

Tar saken i egne hender: Jonas Kittelsen, miljøaktivist og koordinator for XR, vil styrke samholdet mellom professor- og studentengasjement.

Jonas Kittelsen sikter
på å fylle hele Frederikkeplassen med klimademonstranter i løpet av
våren.
Klimademonstrasjon
tekst Tamina Fritz
foto Isabel Svendsen Berge

Onsdag samlet rundt 70 personer
seg på Frederikkeplassen på Blindern. Ifølge miljøaktivist og arrangør Jonas Kittelsen er målet å minske gapet mellom hva vitenskapen
sier og hva politikerne gjør, og å
kreve mobilisering av akademia.
Klimademonstrasjonen ble arrangert av Senter for utvikling og
miljø (SUM), og støttet av Studentparlamentet. Miljøaktivisten
Jonas Kittelsen beskriver studentene som en gruppe bekymrede

Dette handler om en manglende
respekt for vitenskapen
Jonas Kittelsen, student og miljøaktivist

folk på Blindern som kommer
sammen annenhver uke for å demonstrere.
Demonstrasjonen koordineres
av Kittelsen, som har konkrete
mål om å mobilisere flest mulig i
akademia, samt legge maksimalt
press på politikere. Han har et
klart budskap:
– Nå er det nok.
Håp om et samlet akademia
Sammen med likesinnede professorer tok Kittelsen initiativ til å
demonstrere i Blinderns kjerne
annenhver onsdag. Kittelsen forklarer at akademia står i en særstilling i klimakampen, med mange som sitter på mye kunnskap og
mye ansvar.

– Samtidig ser jeg at veldig
mange akademikere er redde og
frustrerte, fordi de vet hva som
kommer. Derfor vil jeg prøve å
samle dem og dra dem ut av kontorene sine, sier Kittelsen.
Han utdyper at målet er å
styrke samholdet mellom professorer og studentbevegelsen, men
også skape et lavterskel måte for
studentene å engasjere seg på. Kittelsen opplyser at engasjementet
så langt hovedsakelig har bestått
av allerede dedikerte, og at bevegelsen sliter litt med å nå ut til alle
studenter.
– Det vi håper på er at folk begynner å snakke om det, tar med
seg en venn, sånn at vi kan vokse.
– Det finnes ingen studentbevel-

gelser for klima på Blindern, likevel har det aldri vært bedre grunn
til å skrike ut, sier han.
Han forklarer at den andre dimensjonen av opprøret er at vitenskapen ikke respekteres av politikerne.
– Gapet mellom hva vitenskapen sier og hva politikerne gjør, er
for stort til å tie stille, spesielt når
krisen er eksistensiell. Dette handler om en manglende respekt for
vitenskapen.
Sinte akademikere
To UiO-professorer tok ordet under onsdagens demonstrasjon.
Informatikkprofessor og direktør for Sustainability Lab Maja van
der Velden beskriver seg selv som

Talte: Professor i sosialantropologi
Thomas Hylland Eriksen.

Professorene må begynne å
lytte til denne uroen som finnes
i unge
Sidsel Roalkvam, direktør i Senter for utvikling og miljø
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Tilbudsguiden

AKTIVITETER

en «sint akademiker», og er enig
med Kittelsen i at flere studenter
og professorer burde mobiliseres.
– Dette krever modig universitetsledelse med effektiv etisk
vurdering som minimumsstandard, sier Van Der Velden.
I talen sin slår professor i sosialantropologi Thomas Hylland
Eriksen fast at det burde bygges
et grunnlag for en ny intellektuell revolusjon, hvor det er mulig
å produsere kunnskap som kan
brukes for endring.

Det finnes
ingen studentbevelgelser
for klima på
Blindern,
likevel har
det aldri vært
bedre grunn til
å skrike ut
Jonas Kittelsen, student og miljøaktivist

– Vi alle synes det er viktig å
prøve å redde planeten, og komme oss gjennom dette århundret
på en anstendig måte, slik at vi
kan bli bedre samfedre og sammødre for våre etterkommere,
sier Hylland Eriksen.
Engasjert?
Direktør i Senter for utvikling
og miljø (SUM) Sidsel Roalkvam
er enig i budskapet, og håper at
demonstrasjonene utvikler seg
videre utover våren.
– Professorene må begynne å
lytte til denne uroen som finnes
i unge, og studentene burde stille
seg det genuine spørsmålet om å
studere noe sånn at verden blir
bedre, sier Roalkvam.
Hun forklarer videre at et godt
samhold mellom studenter og
professorer er svært viktig for
studentengasjement, og opplever
at mange på SUM deler mange
nye ideer og initiativer med professorene.
Kittelsen sier videre at han har
forståelse for at det er mange som
synes at temaet er overveldende,
har eksamener eller er usikre på
hva de skal gjøre.
– Vår framtid avhenger av de
neste to-tre årene. Jeg tror alle
kommer til å våkne snart, og
akademia må også våkne. Hvis
du som student hiver deg med
på bølgen nå og blir med i miljøkampen, vil du se tilbake på det
som det viktigste du gjorde under
din studietid. Da er en enkel måte
å ta lunsjen ut hit, så vi kan gå fra
å være 70 stykker til flere hundre
på null tid.

KINO

SPA OG MASSASJE

Norges første og største improteater
kåret til Oslos beste scene av
Aftenposten i 2022.
Majorstuen:
Holmboes gate 1, 0357 Oslo
Sagene:
Stockfleths gate 51, 0461 Oslo

Alltid rimelige billetter - og enda
rimeligere onsdager & torsdager!
Få GRATIS popkorn om du sier den
hemmelige koden «Dette er et ran» til
en av våre frivillige!
Ta gjerne en titt innom
www.detandreteatret.no
@detandreteatret
fb/detandreteatret

HUDPLEIE

www.bareflyt.no
21 38 94 89
Fast studenttilbud på floating
mandag-torsdag 12-16.30

LEGE

Studenttilbud på Bare Flyt Yoga
500kr i mnd med 6 mnd bindingstid.

TANNLEGE

Kr 450,- Undersøkelse med to
røntgenbilder og lett rens.

AVIS

Vakker hud til våren!
30% studentrabatt på første
hudpleie/fruktsyre
mellom 09:00-13:00
Profesjonell terapeut med lang
erfaring.

Grubbegata 6
Oslo

Nyt hud og fotpleie - Frogner
www.nythudpleie.no
Mail: post@nythudpleie.no

20% rabatt på fyllingsterapi.
20% rabatt på fjerning av
visdomstenner.
20% rabatt på rotfyllinger.
MUSEUM

*Studentrabatt gjelder ikke
implantater, tanntekniske utgifter, og
estetisk behandling
For timebestilling:
www.tb51.no
22 46 42 89
post@tb51.no

dagsavisen@kundesenter.com
www.dagsavisen.no
Tlf: 22 99 80 50
50 % studentrabatt på Dagsavisen

TRENING
KULTUR

50 % studentrabatt på Morgenbladet
Bestill her:
www.morgenbladet.no/student
Kontakt oss:
abo@morgenbladet.no
23 36 05 00
www.morgenbladet.no

EVENT.

DJ Booking Norge ASasleveien 28A
0571 Oslo

Opplev verdens beste samtidsjazz
på Victoria, en ombygget kino i
Oslo sentrum.
Vi har rimelige sesongkort for
studenter som også gir rabatt i
Baren. Vår serie Uhørt! på onsdager
har gratis inngang.
nasjonaljazzscene.no
Karl Johans gate 35

TILBUDSGUIDEN
-

djb@djb.no
Tlf: 90 53 29 29
DJ og artister: www.djb.no
Lyd og lys: www.123lyd.no

FOR STUDENTER I OSLO
YOGA

10% studentrabatt på leie av lyd- og
lysprodukter fra 123lyd.no
DJ til ditt studentparty/samling fra
djb.no
Spesialsydde løsninger som passer ditt
budsjett.

TEATER

Ta unike bilder til sosial medier.
Ha det gøy med venner eller date.
#writeyourownstory
- Fast student pris: Kr. 238,- Gruppetilbud fra 20 personer på
forespørsel
Oslo Paradox Museum
Rosenkrantz’ gate 11
paradoxmuseumoslo.com

universitas@universitas.no

TILBUDSGUIDEN
-

FOR STUDENTER I OSLO

PSYKOLOG
Glød Yoga
Nydalsveien 15,
0484 Oslo
www.glodyoga.no
Ta en pause fra hverdagen med yoga.
Få tilgang til 25+ ukentlige yogaklasser
for studentpris 650kr/mnd.
Vi har yogatimer morgen, dagtid,
kveldstid og helg. Passer for
nybegynnere og de som har praktisert
yoga før.
Kjøp medlemskap og book timer
online på glodyoga.no
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klimaredaktør:

Ine Schwebs

inejulia@gmail.com

473 31 435

Trår til: Aksjonister kommer fra hele landet for å stå i kampen mot deponiet.

Studenter i fjord-bered
Oslo-studenter lar pensum ligge for å verne
Førdefjorden.
Studentaktivisme
tekst og foto Carl A. B. Sørheim

Kjører du noen mil vestover fra
Førde, kommer du til en liten bygd
som heter Vevring. Der ligger det
en liten nærbutikk, en skole med
første til fjerde trinn, og en kirke.
Foruten noen småbruk, noen
naust og en vakker skulpturpark, er
det ikke mye annet enn vestlandsk
fjordlandskap i sikte.
Men like før du kjører inn til det

som danner et slags sentrum i den
vesle bygda, må du gjennom Engebøtunnelen. Den går gjennom en
liten fjelltopp, Engebøfjell, som har
blitt kjernen i konflikten i Vevring.
Engebøfjell har vist seg å inneholde Norges største kjente forekomst av rutil, et metall som kan
ha stor økonomisk verdi. Gruveselskapet Nordic Mining vil utvinne
rutilen, og avfallet etter gruvevirksomheten, 250 millioner tonn gruveslam, vil de dumpe – eller, som
det heter på fagspråket – deponere
i Førdefjorden.

Aksjons-camp
Ved foten av Engebøfjell ligger det
et lite nedlagt småbruk. Her har aksjonister fra hele landet innkvartert
seg. Blant dem er Oslo-studentene
Gytis Blaževičius (20) og Sunniva
Marie Johansen Haugane (21). De
er begge medlemmer i sentralstyret
til Natur og ungdom.
– Vi har fått låne småbruket av
noen lokale som støtter saken, sier
Blaževičius, og legger til at noen av
aksjonistene liker å tro at de okkuperer småbruket.
– Noen hadde sikkert syntes det
var mer gøyalt, men det er det ikke
noe behov for. Natur og Ungdom
og lokalbefolkningen i Vevring er
på samme side, sier han.

Blaževičius studerer vanligvis
kunsthistorie ved UiO. Han sier
aksjonismen og engasjementet
uten tvil går utover studiekapasiteten.
– Det blir ikke så mye pensumlesing her oppe, sier han.
Havbunnen kan bli hevet
I fjorden rett nedenfor småbruket
skal sjødeponiet plasseres.
– Førdefjorden er omtrent 200
til 300 meter på sitt dypeste her
ute. Deponiet kommer til å heve
havbunnen over 100 meter. Det er
et vanvittig inngrep i naturen, sier
Blaževičius.
Mari Qviller (22), som studerer
scenetekst ved Norsk Skuespiller-

institutt, er også i Natur og Ungdoms sentralstyre. Hun legger til
at det i hovedsak er sjødeponiet de
aksjonerer mot.
– Vi har ikke noe imot gruvedrift, selv ikke på Engebøfjellet.
Det vi er i mot er at man skal dumpe gruveavfallet i fjorden her nede.
Det kan vi ikke stå og se på at skjer.
Hun legger til at et alternativ
kunne være og hente ut rutilen i
sjakter, for så å fylle disse sjaktene
inn igjen med gruveavfallet etter at
prosjektet er ferdig. Nordic Mining
mener at driften da ikke vil være
lønnsom.
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Aksjonister: Gytis Blaževičius og Sunniva Marie Johansen Haugane viser hvor Nordic Mining vil deponere 250 millioner tonn med gruveavfall.

Vi har ikke noe imot gruvedrift, selv ikke på Engebøfjellet.
Det vi er imot er at man skal dumpe gruveavfallet i fjorden
her nede. Det kan vi ikke stå og se på at skjer

Mari Qviller, sentralstyremedlem i NU og
student ved NSKI

dskap
Sjødeponi i Førdefjorden
+ Nordic Mining vil deponere
gruveavfall i Førdefjorden.
+ Miljødirektoratet sa først nei, men
snudde i 2015, etter å ha blitt bedt
om å se på den samfunnsøkonomiske
verdien av gruvevirksomheten.
+ I 2016 aksjonerte over 100 personer
sivilt ulydig mot prøveboringer.
+ Verken gruva eller deponiet er
igangsatt per dags dato.

Studietur
Sunniva Marie Johansen, som studerer sosiologi, er enig i at engasjementet tar mye tid fra studiene.
Samtidig tror hun det også kan
være en relevant erfaring i studiet.
– Sosiologi handler jo mye om
ulikhet og samfunnsspørsmål, sier
UiO-studenten, og legger til:
– Jeg føler at det er veldig riktig
og kombinere et fag som sosiologi
med faktisk aksjonisme og politisk
arbeid.

Mining for at de ikke har tatt hensyn til det biologiske mangfoldet i
Førdefjorden.
– Det har ikke blitt tatt hensyn
til villaksen. En rødlista art som
vandrer ut og inn av fjorden. Og
målinger av biologisk mangfold
og strømninger har blitt foretatt på
selskapets premisser. Havstrøm har
blitt målt der det ikke er havstrøm,
og man har søkt etter fiskebestander der det aldri har vært fisk, sier
hun.

Fest for Førdefjorden
I Vevring ble det nylig arrangert
«Fest for Førdefjorden» i regi av
Natur og Ungdom. Festen besto
av et seminar med oppdatering
på saken, og appellanter fra landet
rundt. Senere på kvelden ble festen
fortsatt med konserter, der Pust
CO2, Villskudd og Sliteneliten sto
for musikken.
Førdefjorden fikk nasjonal oppmerksomhet på grunn av lenkeaksjonene i 2016. Det var en reaksjon
mot at Miljødirektoratet hadde gitt
Nordic Mining løyve for deponiet,
etter at det hadde blitt lagt politisk
press på å gjennomføre gruveprosjektet. Over 100 aktivister lenka
seg på Engebøfjell. Aksjonistene
ble håndtert av politiet, og måtte
betale tilbake store bøter.
På seminaret viser lokalbefolkninga støtte til Natur og Ungdom.
– Tusen takk for at dere er her.
Det er viktig å vise Nordic Mining
at vi er her, og at dere står klare. Vi
kan ikke la dette skje, sier Anne
Lise Thingnes, som er født og oppvokst i bygda. Hun er også leder
for Naturvernforbundet i Sogn og
Fjordane.
Thingnes kritiserer også Nordic

Deponi dypere enn laksen
Nordic Mining svarer på kritikken
om deres vurdering av det biologiske mangfoldet i Førdefjorden på
e-post:
«Deponiet ligger på et langt
dypere område enn hvor laksen
vandrer, i de øvre 30 meterne av

vannsøylen», skriver direktør for
bærekraft i gruveselskapet Mona
Schanche.
Hun sier også at Nordic Mining
benytter anerkjent ekspertise til å
vurdere klimaeffektene av deponiet.
«Vi har benyttet ekspertise fra
DNV, NIVA, Havforskningsinstituttet og Rådgivende Biologer for
vurdering av biologisk mangfold i
marint miljø», skriver hun videre.
Hun legger til at målingene har
blitt foretatt der det eventuelt ville
blitt forurensing fra deponiet.
«Områdene for undersøkelser
er valgt ut fra hvor prosjektet kan
ha direkte effekter fra deponi, anlegg, gruve, trafikk og hvor det kan
være indirekte effekter, samt referansestasjoner.»

I beredskap
Selv om det vil ta tid før selve deponiet begynner, er det vanskelig å
si når de begynner å borre, mener
aksjonistene.
– Det er derfor det er så viktig
at vi har en beredskap. At vi har
villige aksjonister, at vi har et hus
å holde til i, og at vi har infrastrukturen på plass, sier Mari Qviller når
vi er tilbake på småbruket.
Og selv om de fleste aksjonistene drar tilbake etter helgas fest,
er alle klare for å komme tilbake på
kort varsel.
For ordens skyld: Journalist Carl
Anders Sørheim spiller også i bandet Villskudd som opptrådte under
arrangementet Fest for Førdefjorden.
universitas@universitas.no

Studiepause: Sunniva Marie Johansen Haugane (21) legger sosiologistudiene til side for å aksjonere i Vevring.
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Valget som får stu
Presidentvalg i Frankrike
Tekst Roya Shahibzadeh
Foto Tuva Skare

Presidentvalget splitter studenter i Frankrike. Mange unge
kommer til å stemme på ytre høyre, mens Universitetet
Sorbonne holder stengt på grunn av demonstrasjoner mot
presidentkandidatene.
– Tre kandidater fikk nesten 75 prosent av
stemmene, og de har ingenting til felles, sier
Tristan Laurent (23) og ler.
Han studerer til vanlig ved Burgundy
School of Business, en handelshøyskole i Dijon i Bourgogne, og har nå et friår og jobber
som praktikant for Pepsico litt utenfor Paris.
Frankrike er et polarisert land med en
fragmentert venstreside og et historisk sterkt
ytre høyre.
– Jeg er på høyresiden og stemmer på Marine Le Pen, sier han.
– Men jeg tror egentlig ikke at hun kommer til å vinne. Hun gjør det ikke dårlig, men
ikke bra nok.
Første valgrunde ble avholdt 10. april. I
Frankrike går de to kandidatene med flest
stemmer videre til en ny valgrunde dersom
ingen av kandidatene får mer enn femti prosent av stemmene. På søndag skal franskmenn avgjøre hvem som blir president.
Med henholdsvis 27,8 og 23,1 prosent av
stemmene gikk Emmanuel Macron og Marine Le Pen videre til neste runde. Presidenten
som blir valgt, blir sittende de neste fem årene.

I protest mot valget
De siste dagene har studenter ved Universitetet Sorbonne demonstrert utenfor campus
fordi de mener at ingen av de to kandidatene som har kommet videre, representerer
unge folks politikk. Det har også vært sammenstøt mellom studentene og politiet.
Egentlig skulle Amandine Couf-Georges
(18) på forelesning på Sorbonne etter møtet
med Universitas, men på grunn av demonstrasjonene holder universitetet stengt ut
uka.
Couf-Georges studerer engelsk og film
ved Sorbonne. Hun kommer opprinnelig
fra Bourges, omtrent to timer unna Paris.
I høst flyttet hun til hovedstaden for å studere.
– Mange på ytre høyre sier ikke hva de
stemmer på. Hvis noen ikke vil si hva de
stemmer på, kan man anta at de stemmer
på ytre høyre, sier hun.
– Hvis du skammer deg over hva du
stemmer på og skjønner at det vil få reaksjoner, forstår jeg ikke helt hvorfor du fortsatt ønsker å stemme den veien.

Mot strømmen: Tristan Laurent studerer ved Burgundy
School of Business i Dijon. Han er den eneste i vennegjengen
som stemmer på ytre høyre-kandidaten Marine Le Pen.

Selv stemte Couf-Georges på kandidaten fra venstresiden, Jean-Luc Mélenchon.
Men med 22 prosent av stemmene ble det
en tredjeplass på han, og dermed ikke nok
til å komme videre til neste valgrunde.
Le Pens proteksjonistiske økonomiske
politikk appellerer til mange franskmenn,
og Couf-Georges tror det er derfor ytre
høyre-profilen gjør det bra blant mange
unge.
– Jeg tror unge franskmenn bryr seg mer
om økonomien enn andre unge folk, som
har en tendens til å ha for eksempel klima
som en viktig sak.
Couf-Georges tror at Marine Le Pen
har en reell sjanse til å vinne valget og bli
Frankrikes neste president.
– Jeg tror vi får dårlige nyheter på søndag, sier hun oppgitt.
Selv stemte hun på kandidaten fra venstresiden, Jean-Luc Mélenchon i første
runde 10. april, og kommer til å stemme på
Emmanuel Macron på søndag.
Hun forteller at oppveksten med to foreldre på venstresiden spilte en stor rolle i å
forme hennes syn på verden, og at spesielt
Black Lives Matter-bevegelsen fra 2020 var
en oppvekker.
– Jeg er feminist. Jeg er vokst opp med
en mor som snakker mye om borgerrettigheter, forbildene hennes er Nelson Mandela
og Gandhi.
Ingen ideell kandidat
– Jeg sto mellom tre kandidater i første
valgrunde. Éric Zemmour, Marine Le Pen
og Nicolas Dupont-Aignan. Men DupontAignan begynte å snakke ut mot koronavaksina, og det kan jeg ikke støtte, sier Tristan Laurent.

Bekymret: Reihane Zitouni studerer internasjonal politikk
og diplomati ved Sciences Po i Paris. Hun er bekymret over
framveksten til ytre høyre og kommer til å stemme på Emmanuel
Macron på søndag, selv om hun egentlig ikke har lyst til det.

– Jeg er ikke enig i 100 prosent av forslagene til Marine Le Pen. Éric Zemmour
ble for ekstrem for meg. Han hadde bare
ett tema å snakke om, som var sikkerhet
og innvandring. Han hadde ikke noe særlig utenrikspolitikk. Jeg endte opp med å
stemme strategisk fordi hun hadde størst
sjanse til å komme til andre valgrunde, sier
Tristan Laurent.
Både Éric Zemmour og Marine Le Pen
har viet mye av sin politiske karriere til å
snakke om innvandring. Zemmour er også
rasismedømt tre ganger, sist for å ha sagt at
mindreårige asylsøkere er «tyver, rasister og
voldtektsmenn».
– Zemmour er mer underholdende enn
Marine Le Pen. Han er flink til å snakke.
Men jeg dro på ett av møtene hans med håp
om å høre noe interessant, men diskursen
hans er litt flat.

På søndag kommer
jeg til å stemme på
Emmanuel Macron.
Jeg har ikke lyst til
å stemme på han
Reihane Zitouni (24), student ved Sciences Po i Paris.

Laurent sier han er den eneste i vennegjengen som stemmer på Marine Le Pen,
men at det ikke har ført til anspent stemning.
– Alle vennene mine er på venstresiden.
Vi har politiske diskusjoner med innestemme, og vi skal til og med se debatten mellom
Macron og Le Pen sammen.

Holder stengt: Amandine Couf-Georges studerer engelsk og film
ved Sorbonne. Denne uka holder universitetet hennes stengt
på grunn av demonstrasjoner mot presidentkandidatene.
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udentene til å rase

Presidentvalg: På søndag skal franskmenn velge mellom sittende president Emmanuel Macron og Marine Le Pen fra ytre høyre. Det er et valg mange er misfornøyd med.

Feil i systemet
Reihane Zitouni (24) studerer internasjonal
politikk og diplomati ved Sciences Po i Paris.
Etter studiene håper hun å jobbe som
rådgiver i en ikke-statlig organisasjon internasjonalt, helst med antirasistisk arbeid
eller kulturelt diplomati.
– På søndag kommer jeg til å stemme på
Emmanuel Macron. Jeg har ikke lyst til å
stemme på han. Jeg er ikke tilfreds med de
siste fem årene han har vært president, men
jeg har ikke noe annet valg, fordi å stemme
blankt øker Marine Le Pens sjanse til å bli
president. Og det ønsker jeg ikke, sier Zitouni.
I første valgrunde stemte hun på JeanLuc Mélenchon, presidentkandidaten som
gjorde det best blant unge i Frankrike.
– Han var den eneste kandidaten som
hadde en sjanse til å nå andre valgrunde
som delte noen av ideene jeg står for. Systemet vårt tvinger oss til å stemme strategisk,
i hvert fall i første runde, sier Zitouni.
Reihane Zitouni er halvt tysk og halvt
marokkansk, og hun forteller at oppveksten
i en flerkulturell familie i Strasbourg var

med på å forme synet på politikken. Nå ser
hun med bekymring på framveksten av ytre
høyre.
– Det er utfordrende, men det er ikke
noe nytt. I 2002 stilte faren til Marine Le
Pen som presidentkandidat. Jeg hadde håpet at fem år siden var en vekker for befolkningen og at folk hadde blitt mer bevisst.

Jeg tror vi får
dårlige nyheter
på søndag
Amandine Couf-Georges (18), student ved
Universitetet Sorbonne i Paris

– Jeg har snakket med mange folk som
tror at det ikke er en reell sjanse for at hun
blir valgt, men mange studier, meningsmålinger og akademikere mener at det kan
skje.
Blant unge folk gjøre Marine Le Pen det
bedre enn Emmanuel Macron, og Zitouni
tror det er fordi unge folk har lyst på mer
radikale endringer.

– Jeg tror mange har mistet tiltro til institusjonene og vil se endringer. Mange
unge så positivt på Macron i starten, men
de fleste er skuffet over de siste fem årene.
Le Pen har tidligere tatt til orde for «avislamisering» av Frankrike og totalforbud
mot hijab, som hun har kalt en «islamistisk
drakt». Frankrike har den største andelen
muslimske innbyggere i Vest-Europa.
– Det er mange som ikke er påvirket av
ting som rasisme, og hvis du er en person
som ikke blir påvirket av de tingene, har
Marine Le Pen et veldig sosialt program.
Hennes økonomiske syn er etter min mening bedre enn Macrons.
– I Frankrike tar diskursen i stor grad
hensyn til en identitetsfaktor. Vi ser det
med tanke på at innvandring fortsatt er en
av de viktigste sakene, og innvandrere ofte
er mål for den politiske diskusjonen. Man
ser det med en kandidat som Zemmour,
som åpenbart er en antisemitt, rasist og islamofob, men som likevel som klarer å få
sju prosent i valget.
universitas@universitas.no

Presidentvalget i Frankrike
+ Første valgrunde i Frankrike
ble avholdt 10. april.
+ Siden ingen av kandidatene fikk mer
enn 50 prosent av stemmene, gikk
kandidatene med flest stemmer,
Marine Le Pen fra ytre høyre og sittende president Emmanuel Macron
videre til ny valgrunde 24. april.
+ Franske presidenter sitter
i perioder på fem år.
+ Valgdeltakelsen i første
valgrunde var på 74 prosent, fire
prosent lavere enn i 2017.
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UTEN MAT OG DRIKKE DUGER HELTEN:

Slik er fastemåned

Bønnerom: I mosallaen i Frederikkebygningen kan muslimske studenter komme for å be.

Hvordan er hverdagen som
nordnorsk muslim? Hva kan
fastende lære av Usain Bolt?
Fire fastende Oslo-studenter
forteller om sin ramadan.
Ramadan
tekst Håvard Widerøe
foto Jakob Julius Fylling-Jensen

– Man sulter kroppen, men mater sjelen,
er det en i styret i Muslimsk studentsamfunn som pleier å si, forteller Hummam
Bhutta (32).
Fra 2. april til 1. mai i år feirer han og
tusenvis av andre muslimer høytiden
ramadan. Som en av de fem søylene i Islam skal muslimer i denne perioden avstå
fra mat og drikke mellom soloppgang og
solnedgang, i tillegg til røyk og sex. Men
ramadan handler også om mye mer.

– Det er en veldig essensiell del av vår
religion, det er noe Gud har pålagt oss
muslimer å gjøre for at vi skal komme
nærmere Gud og bli mer gudsbevisste,
sier Bhutta som til vanlig tar en master i
Midtøsten-studier med arabisk ved UiO.
Ramadan er langt ifra noe man gjør
alene. Det sosiale fellesskapet er vel så viktig for mange.
– Jeg vet for eksempel at klokken 20:33 i
dag sitter tusenvis av muslimer i sine hjem
med en daddel for å åpne fasten, fortsetter
Bhutta.
Under ramadan faster han og andre
muslimer i Oslo hver dag fra soloppgang
klokken seks. Når fasten brytes ved sol-

Man sulter
kroppen, men
mater sjelen
Student ved Midtøsten-studier med arabisk,
Hummam Bhutta (32)

nedgang har det gått over fjorten timer
siden de hat fått i seg så mye som én fattig
kalori.
Sammen med medisinstudent Said
Shafi Faryabi (27) er de med på å drive
foreningen Muslimsk studentsamfunn på
UiO, som tilbyr både sosiale aktiviteter og
foredrag.
Tid for reboot
Med avståelse fra mat og drikke kunne en
kanskje tenkt at fastemåneden var en periode som ikke alle gledet seg til. Det er en
beskrivelse Bhutta og Faryabi ikke kjenner
seg igjen i.
– Vi går rundt og gleder oss til ramadan hele året. Det er høydepunktet for oss.
Rett etter ramadan blir man veldig lei seg.
For Bhutta virker ramadan som en tid
for å reboote systemet for de neste elleve
månedene. En tid for refleksjon rundt en
selv, hva en sier og hvordan en behandler
andre – både nære og fjerne.

Surah 94:6, Al-Insjirâh: Ved inngangen til mosallaen
blir en møtt med et vers fra Koranen: «Så er det da
visselig sammen med trengselen avlastning.»

| KULTUR | 15

torsdag 21. april 2022

den for studentene
En vanesak?
Også søsknene Amna Arshad Syeda (20),
og Ujala Arshad Syeda (24) har lang erfaring med ramadan.
– I og med at vi er nordlendinger, glemmer folk at det går an å være muslim og
nordlending, forteller Ujala.
Det kan brått oppstå morsomme situasjoner når de to forskjellige hverdagene
møtes. Da kan en lett finne seg å bli tatt litt
på senga.
– Når vennene mine spør om å stikke
innom en kafé, må jeg svare «nei, jeg faster», og da får alle rundt meg panikk og
tenker: hvordan skal vi forholde oss til det
her?
For søstrene Syeda handler ramadan
om å sette pris på ting: maten en spiser og
menneskene en har rundt seg. Amna husker godt hvordan det var å faste første gang.
– Vi var i Pakistan, og vi synes det var så
gøy å se på alle de andre faste. Der kunne
vi høre bønneropet fra moskeen. Det var
morsomt å se alle de andre, og vi tenkte: vi
skal også faste.
– Det var stemning! legger Ujala til,
som er på sitt tredje år i sosialantropologi.
– Venner man seg til fastingen?
– De første dagene kan man ha en tendens
til å glemme at man faster. Plutselig holder
jeg på å ta et glass vann. Kanskje har man
tatt en slurk allerede før jeg kommer på at
jeg faster. Det er ikke akkurat verdens undergang – uhell skjer – men det funker mer
som en påminnelse om at man faster, sier
Ujala.
Hun har flere venner som har forsøkt
seg på fasting for å sjekke ut hvordan det
oppleves.
– De har fastet en dag eller to og blitt
helt dødsslitne. De hadde nok ikke forventet at det skulle være så hardt. Vi har jo
vokst opp med det. Men jeg setter pris på
tanken, forteller hun.
De neste ukene kommer krefter godt
med, da vårtegnene sol, fuglekvitter og
blomster også får følge av eksamensperioden. Det er ikke noe problem for de fastende studentene.
– Vi er veldig vant til det. For vår del
funker det helt fint å faste og lese til eksamen samtidig, sier Bhutta.
Faryabi mener at ramadan til og med
kan ha en positiv effekt på studiene.
– Du får bedre konsentrasjon og leser
mer effektivt når du slipper å bruke to-tre
timer på matpauser her og der.
– Sparer en del penger òg, da jeg til vanlig kjøper mat fra kantina, skyter Bhutta
inn.
For Syeda-søsknene er også eksamen
enda en sjongleringsball som må holdes i
lufta under fastens hurtiggående dans.

Rutinerte fastere: Hummam Bhutta og Said Shafi Faryabi i Muslimsk studentsamfunn koser seg med både sol og høytiden ramadan om dagen.

– Værmessig er det greit, men med
tanke på eksamen er det litt verre. Men
samtidig har jeg fastet under eksamenstida
tidligere, så det har gått greit, sier Amna.
Ujala påpeker at det ikke går ikke an å
ha et perfekt tidspunkt for fasting. Hun
mener at det alltid vil være noe det kræsjer
med. Er det ikke studier, er det jobb, venner, idrett, andre fritidsaktiviteter som står
på planen. Men felles for de Universitas har
snakket med, er at familie er en viktig prioritering under fastemåneden. Bhutta meddeler at han alltid bryter fasten og spiser
frokost og middag sammen sine foreldre.
– Selv om jeg er ute 24/7 – med studier,
jobb og venner – er jeg under ramadan alltid hjemme under de to måltidene.
Hjemme er det nå han som står for å
gjøre klar maten når han har mulighet.
– Det er blitt en endring, og det er forståelig. Foreldre har stått på i så mange år,
det er på tide at noen andre tar over, forteller han med et smil.
Holdning, venner og Usain Bolt
Måltid om nettene og fordreide døgnrytmer er noe som følger med i fastemåneden.
Å mestre hverdagen krever en viss tålmodighet og selvbeherskelse, kan en si.

Det går ikke an å ha et perfekt
tidspunkt for fasting. Det vil
alltid være noe det kræsjer med
Ujala Arshad Syeda (24), student ved sosialantropologisk institutt

– Jeg prøver hver gang jeg faster å ikke
ha en dårlig holdning, det er det verste, for
da føler jeg at jeg ikke faster for den rette
grunnen, sier Amna.
– Det gjelder å minne seg selv på at du
har fått det til før, legger Ujala til.

I og med at vi er
nordlendinger
glemmer folk
at det går an å
være muslim og
nordlending
Ujala Arshad Syeda (24), student ved
Sosialantropologisk institutt

– Hva savner dere mest under ramadan?
– Jeg vet ikke hva jeg føler jeg går glipp av.
Så lenge man har de riktige vennene og
de riktige folkene rundt seg, går man ikke
glipp av noe, forteller Amna.
For Faryabi og Bhutta er fasting også
helt klart en mental øvelse, som deler fellestrekk med en viss sprinter, skal vi tro
Bhutta.
– Jeg liker å bruke eksemplet om Usain
Bolt, som trener kroppen maksimalt for å
bruke den i åtte-ni sekunder innenfor et løp.
Kroppen hans vet at den skal yte maksimalt
for å sette verdensrekord. På samme måte
vet vi muslimer at i ramadan-måneden skal
man faste i x antall timer og avstå fra mat og
drikke, så vi vender oss mentalt til det.

Festen etter fasten
Etter 29–30 dager avsluttes ramadan med
id al-fitr. Da planlegger søstrene Syeda å
pakke sakene og fly hjem nordover, hvor de
skal feire sammen med familien sin. Enten
du heter Odyssevs og skal hjem til Ithaka,
eller om du faster og snart skal hjem for å
feire id, hjelper det å sette seg et mål for
øye.
– Jeg skal ikke lyve, når man sitter for
seg selv og åpner eller stenger fasten er det
litt tamt, ikke dystert akkurat, men litt kjedelig, forteller Ujala før Amna legger til:
– Man er så vant til å høre på alle som
snakker.
– Alle som lager mat på kjøkkenet, alle
som er litt sure og gretne som våkner tre på
natta, sier Ujala lattermildt.
Etter to år med korona kan en tenke seg
at årets id-feiring blir ekstra spesiell. Bhutta som figurerer som imam på Oslo fengsel
skal lede en id-bønn for de innsatte før det
bærer hjem til familie for god mat og kjært
selskap. En lignende feiring venter Faryabi,
som ser frem til id, men kan fortelle at å gå
fra fasting til festspising ikke alltid går helt
knirkefritt.
– Du begynner kanskje å tenke, «er det
virkelig id i dag?» Når du begynner å spise
og drikke begynner du å bli mistenksom og
skeptisk før du kommer på at det er lov til
å spise!
kulturredaksjonen@universitas.no
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Hete tips om debatter i andre redaksjoner

Plast og penis
Hva er sammenhengen mellom
plast og penis? Mer enn et kondom, ifølge artikkelen «Problem med plast og penis: – Du
trenger ikke plastpose rundt
brødet ditt». Allerede i tittelen
oppstår forvirringen i denne
saken. Sitatet handler ikke om
at du ikke trenger kondom
(som i plastpose) på penisen
din (som i brød). Nei, sitatet
er fra psykologistudent Elida
Ravin Dahl, som intervjues i
saken fordi hun prøver å begrense eget plastforbruk. Dahls
sitat er følgende: «Man trenger
for eksempel ikke en plastpose
rundt brødet når den allerede
har en papirpose rundt». Det

er altså snakk om ekte brød
og plastposer, ikke et morsomt
bilde på penis og kondom!
Mon tro hva Dahl synes om at
sitatet hennes blir vinklet slik i
tittelen? Og apropos Dahl: hun
sier mye fint og interessant om
hvordan hun reduserer eget
plastforbruk, men siden saken
er vinklet på at det kan være en
sammenheng mellom dårligere
sædkvalitet hos menn og inntak av plast «daglig ved forbruk
av sjampo, kremer, og mat via
matemballasje,» så hadde det
gitt mye mer mening å intervjue en mann, med god eller
dårlig sædkvalitet, om hans
plastvaner.

Digital frigjøring

Å ta seg en pause fra SoMe og
andre digitale sysler, har for
lengst blitt trendy. I teksten
«Unikum prøver: Digital Ferie!» skriver Unikums journalist Adrian McAllister om det
han kaller et eksperiment, men
ikke «på noen måte en langtidsstudie». I en og en halv uke
lager McAllister en rekke regler
for hvor mye han kan bruke digitale greier. Blant annet er det
ikke lov med «Konsum av algoritmebasert underholdning».
Selv om dette eksperimentet
er noe mange har gjennomført
før McAllister, så kunne det
vært interessant å følge ham på
reisen. Dessverre vokser fristelsen raskt til å i stedet scrolle

på Instagram enn å lese ferdig
teksten. Det hadde vært gøy å
se noen bilder av McAllister
som sitter hjemme og stirrer
febrilsk i veggen, men her finnes verken foto eller illustrasjoner. Leseren må klare seg med
McAllisters ord, som dessverre
ikke er særlig oppsiktsvekkende. For eksempel kan han
fortelle at: «Ellers gjorde spesielt mangelen på Facebook seg
tydelig gjennom at jeg ikke fikk
med meg en del info. F. eks. et
redaksjonsmøte i Unikum som
ble gjort om til digitalt eller flere bursdager.» Så Facebook har
faktisk noen praktiske funksjoner. Hvem skulle trodd!

Anime Kierulf @Pleuritt
Jeg synes vi skal høre mer på vanlige folk og
mindre på sexeksperter i Oslo
Men sexeksperter i Trondheim kan vi høre på, eller?
Maria Kjos Fonn @MariaKjosFonn
Venninna mi hadde følgende spørsmål om en baby: «Men
hvor lang er den når man bretter den ut?»
Drøy heightism å spørre en baby hvor lang den er!

storm @SenorF0xtrot
Kall meg anarkist, jeg røyker på bensinstasjonen
Anarkist blir du først hvis du røyker på bussen.

Debattregler i Universitas
debatt@universitas.no
Typiske innlegg er mellom
1500 og 2000 tegn, inkludert
mellomrom. Lengre innlegg
kan vurderes i noen tilfeller

953 04 998

Kjellerdasser og klimakamp
Studentvalget 2022
Jørgen Hammer Skogan, leder i
Studentparlamentet ved UiO

Ved Universitetet i Oslo er vi heldige som har et
levende demokrati. Ansatte og studenter er med
på å bestemme hvordan universitetet skal styres.
Rektor er valgt, og studentene velger representanter som kjemper for dem i møte med rektor og i
Universitetsstyret, lokalt på fakultetene, instituttene og programmene. Alle disse går til valg på
prioriteringer og hjertesaker, og sitter på velgernes
tillit. Politikken studentene kjemper for, blir ofte
til virkelighet.

Ingen sak er for stor
eller for liten til at
studentdemokratiet
bør ha en mening om
den
Det er ingen selvfølge, og utfordringene er
mange. Tendensen til markedstenkning i universitetssektoren øker, og valgordninger erstattes med
ansettelser. Globalt er demokratiet som styreform
under press. Pandemien har også gitt synkende

 Vi trykker ikke innlegg
som har vært på trykk i
andre aviser, eller som er
hatske og trakasserende
 Vi tar oss retten til å
fortkorte innlegg
 Frist for innsending av
innlegg er søndag kl. 17
 Legg ved et portrettfoto
av deg selv i e-posten

oppslutning i studentvalgene ved norske universiteter. Det er ikke alltid like åpenbart hvorfor studentdemokratiet er viktig og utgjør en forskjell for
studiehverdagen, og to år med sterkt redusert fysisk tilstedeværelse har ikke gjort det enklere.
UiO er imidlertid tydelig preget av studentstemmen. Studentengasjementet for dem som er rammet av krigen i Ukraina, har vært med på å styrke
UiOs solidaritetsarbeid og arbeid for studentene
ved UiO som er rammet. I 2016 krevde representanter i Studentparlamentet at UiO skulle øke dekningen av kjønnsnøytrale toaletter på campus. Det
arbeidet er godt i gang. I 2019 kjempet studentene
gjennom at UiO skulle ta sitt ansvar i møte med
klimakrisa. I år ble klimastrategien vedtatt, og
noen tiltak er man i gang med. Det er takket være
studentene at klimaarbeidet er blitt en prioritering
ved UiO. Noe av det viktigste arbeidet vi gjør, er
gjennom omfattende og tidkrevende prosesser.
Ingen sak er for stor eller for liten til at studentdemokratiet bør ha en mening om den. For
min egen del var det dodørene i kjelleren på Eilert
Sundts hus som sparket i gang engasjementet. Det
er en skam at de slår innover, og en skam at jeg
etter snart tre år i Studentparlamentet fortsatt ikke
kan vise til fullt gjennomslag på området.
Neste uke åpner studentvalget, og da kommer
sju lister til å kjempe om å få representere deg. Mitt
råd er: Lytt til hva de har å si, spør hva de mener
om det du er opptatt av, og stem på dem du mener
fortjener tilliten din mest – både for deg selv og for
framtidas UiO-studenter.
debatt@universitas.no

Hvor er angreknappen?
Dataprogrammer

Ukas tvitringer:

Vil du få din mening på trykk i
Universitas?
Send innlegget ditt på e-post til

Maria Jostad

Sandra S. Jacobsen, masterstudent i
geofag ved Universitet i Oslo (UiO)

Det er på tide at noen tar på seg jobben med å oppdatere programmene som brukes på det geofaglige
instituttet. Programmer som GISLINE og Topcon
Pinnacle ser ut som om de er fra datamaskinens
fødsel.
At programmene har pikslete ikoner og hundrevis

av ulike vinduer som popper opp for hver nye
funksjon du vil utføre, er skremmende og lite tiltrekkende. Man får følelsen av at programmet er
for gammelt til å gi et godt resultat. Men det er ikke
bare utseendet man kan
irritere seg over. Det som
virkelig er frustrerende,
er når programmene nekter å utføre oppgaver eller
usynlig henger seg opp.
Mange ganger har jeg
jobbet flere timer med
diverse oppgaver i for eksempel Topcon Pinnacle
hvor jeg til slutt ender opp
med å måtte starte helt på nytt. Grunnen til det er
ofte at jeg uheldigvis kommer borti en knapp og
at jeg ikke kan angre den. For en angreknapp, det
finnes ikke. Topcon Pinnacle er et av de eldre programmene som brukes på det geofaglige instituttet
og versjonen som brukes er fra 2007. Det finnes
nyere programmer som gjør den samme jobben,
så hvorfor kan vi ikke bruke dem i stedet? Ved å
bruke nyere programmer blir det mer brukervenn-

lig og man vil spare mer tid. Noe så enkelt som
en angreknapp kan spare deg fra å måtte jobbe fire
timer om igjen, som jeg måtte på hjemmeeksamen
i 2020.
Det er ikke alltid programmene er det største pro-

blemet på det geofaglige instituttet. Noen ganger
er det rett og slett lærerne som ikke følger med i
utviklingen. Arcmap er et av de gamle programmene som foreleserne har blitt glade i, men nå har
det kommet en ny versjon som gjør jobben bedre.
Problemet er bare at lærerne ikke setter seg inn i
det nye programmet. Alle studentene må derfor
bruke den gamle versjonen dersom de ikke klarer å
sette seg inn i den nye på egenhånd. Det er på tide
at foreleserne våkner opp og lærer seg noe nytt.
Så kjære UiO, kan dere
være så snille og gi mer
støtte til det geofaglige
instituttet slik at vi kan
oppdatere de gamle programmene våre og spare
tid? Og til dere som underviser på instituttet for
geofag, kan dere lære dere
de nyeste programvarene
og lære det videre? Det
hadde gjort studiehverdagen vår så mye lettere å
slippe å bruke mye tid på feilmeldinger. Og til slutt
vil jeg be dere som utvikler nye programvarer om
å hjelpe oss geologer med å forbedre de gamle og
skrøpelige programmene som så vidt klarer seg
lenger. En enkel angreknapp er en god start!

Ved å bruke nyere
programmer blir det
mer brukervennlig og
man vil spare mer tid

debatt@universitas.no
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Et enda mer tverrfaglig og fleksibelt
studietilbud for UiOs studenter!
Honours-programmet
Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning ved
Universitetet i Oslo
Mette Halskov Hansen, viserektor klima, miljø
og tverrfaglighet ved Universitetet i Oslo

I en interessant kommentar til debatten om honoursprogrammet skriver student Karl Henrik Storhaug Reinås at
«alle studenter bør bli honoursstudenter» – med det underliggende argumentet at UiO må sikre tverrfaglighet og valgmuligheter til alle studenter, og at det ikke bare er honoursstudentene som bør få anledning til å blomstre.
Vi er for lengst i gang! UiO har i mange år gitt studentene
muligheter til å gjøre frie valg innenfor sine studieprogram,
og styret ved UiO har nylig åpnet for muligheten til både å
utvikle mindre emner og mer fleksible emnekombinasjoner
for alle studenter. Dette er en del av en større pågående prosess for å fornye studieporteføljen ved UiO der honourssatsingen kun er en del av en større helhet.
Denne fornyelsen av vår studieportefølje handler om flere

ting. For det første ønsker vi å kommunisere bedre de valg-

muligheter studentene har når de kommer til UiO. Vi vet
at selv om mange studenter er sikre i sine studievalg, er det
også en god del studenter som er mer søkende og ønsker
å utforske flere faglige spor i sine universitetsstudier. Her
handler fornyelsen om å vise frem at vi ved UiO har ulike
veier frem til det som etter hvert kan bli målet, og hjelpe
studentene til å navigere gjennom det store mangfoldet av
tilbud som eksisterer.

UiO har i mange år gitt
studentene muligheter til
å gjøre frie valg innenfor
sine studieprogram
For det andre handler fornyelsen av studieporteføljen om å
utvikle noen tydelige tilbud innen områder hvor vi ser at
det er faglige behov, og også etterspørsel fra studenter og

arbeidsliv. Klima, miljø og bærekraft er det felt som peker
seg sterkest ut her. UiO har i vår klima og miljøstrategi lovet
å «gi alle studenter tilbud om forskningsbasert undervisning om klima, miljø, og bærekraft, gjerne integrert i eget
fagfelt». Mye er på plass allerede. Fakulteter og fagmiljøer
har i tillegg mange planer om nye tilbud.
For det tredje handler fornyelsen av studieporteføljen om å

hjelpe våre studenter til å utvikle en flora av ferdigheter og
kompetanser de vil ha glede av både personlig og yrkesmessig resten av livet. Internasjonal forståelse og kunnskapsmessig utveksling er en del av dette – der UiOs engasjement
i den Europeiske universitetsalliansen Circle U vil være et
viktig virkemiddel.
Reinås skriver i sitt innlegg at UiO ikke kan gå glipp av
de mange talentene til våre studenter. Vi kunne ikke vært
mer enig – det er derfor fornyelsen av studieporteføljen er
så viktig.
En lenger versjon av dette leserinnlegget ligger ute på Universitas.no
debatt@universitas.no

Ukens sitat:

Jeg tenker jeg er en hvit mann som
pusher femti, uten hersketeknikkene
Styreleder i Studentsamskipnaden i Ås Selma Sollihagen, forteller Tuntreet om hvordan
hun tilpasser kroppsspråket sitt under SiÅ sine møter.

Hvorfor automatisk begrunnelse er veien å gå!
Automatisk begrunnelse
Kristine Vilde Sandtrøen, Arbeiderbevegelsens
studentliste ved Universitetet i Oslo (UiO)

Blant oss studenter er det et velkjent fenomen at det på slutten av et semester kommer en eksamensperiode hvor man
pådrar seg en rekke enkeltvedtak. Enkeltvedtakene jeg referer til er karakterer. Som enkeltvedtak er de enestående. De
er nemlig ikke behandlet på lik linje som omtrent alle andre
enkeltvedtak i norsk, offentlig forvaltning.
Siden Aune-utvalget kom med sin redegjørelse og medføl-

gende anbefalinger for endringer i universitets- og høgskoleloven, har tosensorordningen vært sentral. Tosensorordningen var vanlig praksis fram til tidlig 2000, men ble
avviklet da man ikke så det som hensiktsmessig å videreføre den. Nå er den derimot tilbake, og den anses for å være et
sentralt verktøy i å sikre studentenes rettssikkerhet. I tillegg
kan man lese i Prop. 111L, Aune-utvalgets redegjørelse og
forslaget til ny UH-lov at henvisninger til sensorveiledningen bidrar ved å sikre at karakterdifferansen mellom førsteog andregangssensur ikke blir et avvik.
For meg ligger løsningen på å kunne sikre en rettssikker karakterfastsettelse primært i det sistnevnte. Å henvise
til sensorveiledning i en saklig begrunnelse vil sikre at stu-

denten har noen briller den kan analysere sin egen oppgave
gjennom etter sensuren har falt. Da vil studenten vite konkret hva som avgjorde karakteren, og kunne klage på bakgrunn av konkrete motsigelser. Når man er i kontakt med
ulike forvaltningsorganer får man et skriv vedlagt resultatet
av saksbehandlingen. Der henviser saksbehandleren til det
konkrete lovverket knyttet sakens kjerne. Det er dette som
gjør den norske forvaltningen rettssikker, og det er en liknende tilnærming til karaktervedtak som vil sikre studentene rettssikkerhet.
Jeg forventer ikke at prosessen rundt sensur skal bli den

samme som å søke om å bygge tilbygg på eget hus, men
jeg mener at de rettsprinsippene som ligger til grunn for

saksbehandlingen i seg selv bør være liknende. I universitets- og høgskolesektoren er det også veldig store ulikheter
i ressurser som institusjonene kan bruke på slike prosesser,
og hvorvidt alle institusjonene vil ha kapasitet til å ha to
sensorer er uviss.
Den enklere, og mer effektive, løsningen er derfor tydelig for meg. Løsningen innebærer ikke å tilføre en sensor til
i likningen, men å sikre den aktuelle sensor klare retningslinjer for hvordan sensur skal gjennomføres. Derfor mener
jeg at man bør innføre automatisk begrunnelse med klar
henvisning til sensorveiledning. Slik sikrer man at sensuren
blir mindre vilkårlig, og at studentenes rettssikkerhet blir
ivaretatt.

Å henvise til sensorveiledning i en saklig
begrunnelse vil sikre at studenten har
noen briller den kan analysere sin egen
oppgave gjennom etter sensuren har falt
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anmelderredaktør: Saga Eline Jonsson Hoff
anmeldelser@universitas.no

980 81 334

Bok:

En symbiose av
uklarhet og tristesse

Vi kan alle surre oss bort i synsing, men hovedpersonen i denne romanen kunne ha godt av litt klarering.
I tilfelle brann
Forfatter: Frida Andersen
Sjanger: Roman
Forlag: Cappelen Damm

Frida Andersen drar leseren og romanens
jeg-person ned i tallrike og til tider meningsløse rasjonaliseringsprosesser. Den i
utgangspunktet skarpe pennen glimter for
ofte med sitt fravær og etterlater meg litt
ør og usikker, med et sterkt ønske om flere
punktum og tydeligere metaforer.
Med hovedvekt på lange, poetiske metaforer, er de 157 sidene langt fra lettleste.
Enkelhet er også et fjernt konsept i historiens hovedperson sitt liv. Hun er langt over
gjennomsnittet komplisert. Alt hun tar for
seg, byr på langtekkelige vurderinger, og
ingenting er noe hvis ikke etterfulgt av en
kontradiksjon. Det virker som om Andersen vil at leseren skal kjempe mot å ikke
synke ned i gjørma – ikke ha noe å holde
fast i – og likevel ta seg tid til å undre over
livets store, eksistensielle spørsmål.

Noen meter inn dukker romanens giftige
relasjon, venninna Selma, opp. Jeg-personen skal visstnok ha et elsk/hat-forhold til
henne, men det er mest hat å se, som gjøres
tydelig da Selmas bidrag til historien kan
oppsummeres i dette sitatet: «… Hvordan
kan du forvente at noen liker deg hvis du
ikke engang klarer å lyve til deg selv, og
presse følelsene utover?» Hun fungerer som
et slags minefelt for hovedpersonen, det er
det. Gjennom romanen dukker hun stadig
opp, men det forblir uklart hvorvidt hun er
en faktisk karakter, eller en personifisering
av hovedpersonens psykiske lidelser. Dette
blir en vedvarende hodepine, ettersom ingen mulig plassering av karakteren Selma
gir helt mening.
Noen kilometer inn i verket fortsetter
fortellerstilen og jeg-personen å spasere på
nervene mine: «Verden utenfor bryr seg
ikke om min verden, det som pleide å være
min verden, den virkelige verden bryr seg
ikke om det jeg la igjen bak de tunge dørene.» «– Gud, så slitsomt det må være inne
i hodet ditt innimellom», utfordrer etter
hvert moren. Jeg er enig og føler endelig at

boka tar litt tak i de mange eksistensielle
bærturene. Litt.
Men vent! Etter noen mil kommer noen

uventede svinger, og jeg kjenner til tider en
spenning begynne å krible. Selv om kriblingen er svak, hjelper det mot frykten for
at hele lesingen skulle bli en totalkræsj. Litt
romanse pluss noen karakterbrister dukker opp mot slutten. Spenningsmomentet
skulle gjerne hatt et sterkere fundament,
men så lenge det i det hele tatt finner sted,
kan jeg si meg fornøyd.
Romanen er ikke gjennomgående min
smak, men Andersen glimter til tider med
skarpe og artige betraktninger om blant annet premature ankelsokker. Dessverre er
det kun jeg-personen som slipper gjennom
med den gode pennen – de andre karakterene står fast på grensa. Hvis romanen fortsatt frister – forbeholdt at du er av den tålmodige+ typen – kan det nevnes at det på
endestasjonen i romanen venter delvis på
en oppklaring om hvem Selma egentlig er.

??? Oscar Grimstad

Armann Kippersund

anmeldelser@universitas.no

Plate:

Ærlig og lekent om voksenlivet
Klossmajors oppløftende og upretensiøse
debutalbum er perfekt sommermusikk og
et solid tilskudd til norsk pop.

Ordner seg for snille jenter

Gjennom tankestrøm-tekster presenterer trioen Klossmajor livet som ung voksen kvinne i det moderne samfunnet.
Resultatet ligner en oppvekstroman i et album – i best mulig forstand. Det upretensiøse og lettbeinte debutalbumet
kombinerer trekk fra rap, pop og jazz på en forfriskende
måte, med befriende driv og lekne rytmer.
Klossmajor har en gjennomgående ærlig og ufiltrert
skrivestil som minner om Kaja Gunnufsens lite selvhøytidelige tekster. Dette skinner gjennom i blant annet «Skjønte
ikke du var borte», som åpnes av en svakt leende vokalist
med ordene: «Jeg mener alt i denne sangen.» Denne naive
og utleverende fortellerstemmen følger samtlige låter og gir
et nostalgisk preg – man aner en tenårings sukk over verdens urettferdighet og ønsket om å aldri vokse opp, sukk
som ikke forsvinner, men avløses av nye sukk i tjueårene.

strofer som «Alle våre bestevenner sier vi er det du trenger» fra åpningssporet «Jenter», er som å høre den bastante
venninna di fortelle deg at du er et kupp, og gi deg det dyttet du trenger.
Tidvis er tekstene nokså tettpakket, men balanseres
av musikalske grep som temposkifte og veksling som gir
helheten mer eller mindre luft. Kalkulerte avbrekk fra melodien fremhever driven i låtene, og bandet viser bevissthet over tekstlig og rytmisk presisjon. «Heier på meg» byr
eksempelvis på vokal i retning rap, og låtskriver Karoline
Karlsen setter rim og ordvalg i et vellykket fokus over gyngende koring.
Avslutningslåta avdekker en finurlig sirkelkomposisjon
ved å flette inn verselinjer fra introlåta «Alle våre bestevenner sier vi er det du trenger», og understreker at det tross alt
ordner seg for snille jenter. Slaget slås for et albums kronologi, samtidig som enkelte låter står seg godt alene.
Klossmajors debutplate er et friskt tilskudd til norsk
pop. Med sine nakne tekster og fresende rytmer vil dette
albumet snike seg inn på spillelisten for parkpils og vårsol,
med din nye vennegjeng på øret.

Musikalsk gir Klossmajor assosiasjoner til No.4 og Fieh,
med sine myke harmonier, og groovy riff. Synthene er
utstrakte og gitaren både kvikk og fremdrivende. I grensen
mellom tekstlig naivitet, jazz og pop har Klossmajor funnet sjangermiksen du ikke visste du savnet. Debutalbumet
legger opp til spenning i påvente av ny musikk fra trioen.
Til tross for hjertesukk og feiling, er det også støtte å få
fra gode venner. Man aner både frekkhet og skarphet ved
tekstene, som løfter plata flere hakk. Selvtillitsbyggende

Artist: Klossmajor
Sjanger: Pop
Plateselskap: Drabant Music

???

Aurora Djupvik Archer
anmeldelser@universitas.no
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Universitas anbefaler
Teater:

Saga Eline Jonsson Hoff, anmelderredaktør

Beharie – Simple Mistake

Underholdende
og uoversiktlig

«What comes up must go down». Men grooven vet vel å snu
kjærlighetssorgen?

Ushikawa – In Case of Emergency

Så sender du denne låten til unnsetning og erklærer den
nye emo-tiden kommet.

JEZ_EBEL – Why do you believe in love
Jeg er smertelig forvirret? </3

Skov – Frusere

Melodien har gnagd seg inn på hjernebarken. Fra nå av
oppleves alt bittersøtt :’)

Kulturkalender uke 16, 17 & 18

Kristiania-revyen leverer gode enkeltprestasjoner og treffende kapitalismekritikk, men mangler sårt en
rød tråd.
Premium+
Hva: Revy
Hvem: Høyskolen Kristiania
Når: 14. - 17. april

Høye toner, imponerende musikk og treffsikker selvironi er nøkkelord i revyen Høyskolen Kristiania
(HK) av en eller annen grunn valgte å sette opp midt
i påskeferien. «Premium +», som forestillingen har
blitt titulert, har høye underholdningstopper, men
også noen lange sletter.
Økonomi får en sentral rolle i revyen. Flere av sket-

sjene går inn på vanskelig studentøkonomi (à la «å
nei, vi har ikke råd til Disney+-abonnement»), men
også større strukturer i byen: Med imponerende Ivo
Caprino-imitasjoner drar Askeladden gatelangs i
Oslo og får arbeidsløse frisører og leger til å jobbe
for ham. Et treffsikkert stikk til gründerfabrikken
Askeladden (som står bak blant annet Dr. Dropin,
Cutters, Squeeze og Digg), som stadig sluker mer av
Oslos gatebilde.
Manusforfatterne har også sørget for å plassere
skapet akkurat der det skal stå: Studentene går tross
alt på en av Oslos dyreste private utdanningsinstitusjoner. I et mørkt og dramatisk musikalsk innslag,
forteller en HK-ansatt, spilt av Mathias Tørdal Bleymann, om det voksende HK-konglomeratet, som
spiser studentenes lommebøker og har militære planer. Intensiteten på scenen gjør at jeg i ettertid har

fått falske minner om at det ble brukt pyroflammer
under innslaget. Det er godt å se at HK-studentene
ikke alltid tar seg selv og høyskolen sin like høytidelig som det virker.
Det er gjennomgående i det musikalske at Kristiania-revyen virkelig briljerer. Alle revyens seks skuespillere deltar musikalsk med vokal, og de er trygge
på scenen. Gode soloprestasjoner kommer i fleng,
selv om korvokal konsekvent drukner i bandmusikken, som gjør det umulig å oppfatte poenget i flere av
innslagene. Ellers er det lite å utsette på Kristianiarevyens band. Under kapellmester Jesper Fosdahl,
sørger bandet for det klassiske, korte mellomspillet
etter hvert innslag, litt for høy musikk under sketsjene og en fet ouverture etter pausen. Skjær av 20
prosent av de mer enkle skrikehumor-sketsjene, til
fordel for musikalske, politiske og aktualiserte innslag – det er der Kristiania-revyen skinte best.
Tross imponerende enkeltprestasjoner, er Kristiania-

revyens største minuspoeng mangelen på en rød
tråd gjennom forestillingen. Det blir et uoversiktlig
lappeteppe av sketsjer. Selv om flere av sketsjene
står seg svært godt isolert sett, taper helheten når
dramaturgien blir knotete. Dette skjer særlig fordi
publikum blir servert et narrativ om et eller annet
premium-abonnement, som man venter på at skal
adresseres fra scenen. Men de som ventet på Kristiania-revyen, de ventet forgjeves. Med litt manus-nål
og regi-tråd kunne revyen med enkle grep blitt sydd
sammen på en måte som ga enda mer mening for
publikum.

???

Live Tronstad

anmeldelser@universitas.no
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Folk tror foxtrot –
Kunst-utstilling
Et sikkert vårtegn er at avgangsstudenter fra Kunstakademiet,
Kunsthøgskolen i Oslo inntar utstillingssalene på Kunstnernes Hus.
Årets utstilling vil inneholde video,
skulptur, performance og fotografi
med mer, og omdreiningspunktet vil
være fellesskap, nærhet og distanse.

Japansk blomstringsfest på Kampen

30/4

Kampens vakre japanske kirsebærtrær
blomstrer snart for andre gang, og alle
er velkomne til et arrangement med
aktiviteter for folk i alle aldre. Hanami er
en folkefest – i Japan møtes man under
de blomstrende kirsebærtrærne, spiser,
drikker og hygger seg sammen. Må jo
være tidenes første date?
Hvor: Thorbjørn Egners plass, Kampen
Når: 30. april 11.00

Hvor: Kunstnernes hus
Når: 19. april - 1. mai

23/4

Silent Disco
Og det er gratis! Ta på deg hodetelefonene og bytt hemningsløst
mellom DJ-ene som spiller ABBA
og andre slagere. Dans deg svett
og ta med en venn.
Hvor: Chateau Neuf
Når:23. april 21.00 - 02.00

4/5

NOVAFEST

NOVAFEST er Radio Novas egne undergrunnsfestival som i år går av stabelen
4.-7. mai ulike steder i Oslo sentrum.
En god neve med artister har opptrådt
på festivalen tidligere. Så hva med
årets lineup? De slippes snart, men de
kan love deg at dette blir årets desidert
kuleste/hyggeligste/smaleste/beste
festival innenfor Oslogrytas ringsystem.

Hvor: Div steder i Oslogryta
Nå 4. - 7. mai

Ukas anbefaling

Johannes Nyborg , journalist i Universitas

Enkel seier

Hvem: Usikre studenter Hva: Familiespill Hvorfor: Bygge selvtillit

«Hva er hovedstaden i Portugal?» Jeg
svarer Lisboa, og gir high five til lagkameraten min, kusina mi på tre. Så lenge
hennes tiårige storebror ikke klarer
neste spørsmål, vinner vi. Ingenting er
bedre enn å vinne spill på hytta. Vi venter
i spenning på at spørsmålet hans skal bli
lest opp. Jeg får ikke med meg hele, men
det handler om Jesus og Getsemane.
Passende, tenker jeg, omgitt av gul pynt
og kyllinger lagd av vatt. Fetteren min

ser fortvilet ut, og synker lavere i stolen.
Etter et minutts betenkningstid slår han
oppgitt ut med armene og sier fortvilet:
«Jeg kan jo ingenting om kristendommen!». Han melder pass. Det riktige
svaret viser seg å være Judas Iskariot.
Tåpelig, det burde han klare. I det kusina
mi på tre ser at brikken hans ikke flytter
seg roper hun ut: «Jeg elsker å vinne!»
Det gjør jeg også.

Ukas advarsel

Maria Jostad, debattredaktør i Universitas

Ikke dropp festen

Hvem: Strebere Hva: Eksamenslesning Hvorfor: Våren er en fest

Det går mot vår! For en stakkars student
betyr det bare en ting: eksamen. Eller?
Semester etter semester erfarer jeg at
studenter sier nei takk til en fest fordi
«jeg må lese til eksamen». Og så? Døgnet har mange timer, du rekker en fest.
Det kan virke som mange tror at det bare
er mulig å gjøre én ting av gangen, altså
at man enten leser til eksamen den dagen eller går på fest, men du kan jo lese
før festen eller kanskje under nachet,

når det begynner å bli litt døllt? Det går
også an å ta et par timers pause fra lesingen, med en liten fest, og så vende tilbake til lesesalen, kanskje enda klokere
enn da du dro. Etter to år med avlyste
fester, burde alle være klar for fest hver
eneste dag, eksamen eller ikke. Våren er
jo festens tid med lysere kvelder, åpning
av grillsesongen og 17. mai. Å si nei til en
fest om våren, er å si nei til hele våren i
seg selv. Vær et vårbarn, gå på fest.

Ad notam

Vi spør

Universitas oppsummerer uka

av Johnsen Lånehai

Slam dunk
I ukens Universitas kan vi
lese om studenter fra hele
landet som drar til Førde
for å protestere mot Nordic
Mining sine planer om sjødeponi i Førdefjorden. Målet til Nordic Mining er å
utvinne Norges største forekomst av rutil.
– Spiser du soft-is? Bruker du tannkrem? Vel, da
er du tilhenger av rutil, sier
Garry White, finansdirektør i Nordic Mining, til Ad
notam.
Han forklarer hvordan
rutilen blir brukt som fargestoff i mange produkter,
men understreker at de virkelig store inntektene forventes fra den rutilen som
omgjøres til smykker.
– En rapport vi har utarbeidet viser at gamle kjerringer årlig kjøper 8000
gram rutil-sten i snitt, forteller han Ad notams ut-

sendte med et stort, hvitt
glis.
På spørsmål om hva
White tenker om ødeleggelsene som sjødeponiet
vil medføre i Førdefjorden,
trekker han frem en ferdigskrevet lapp fra innerlommen.
– Vi i Nordic Mining er
lidenskapelig opptatt av villaksens trivsel, samt klima
og miljø, og har bevilget
850.000 kroner til soyafôr
til de fiskene som mot formodning skulle overleve
dumpingen.
White legger til at han
selv spiser laks tre ganger i
uken og stemmer Sentrum,
og at han synes det er forstemmende å se hvor engasjert norsk ungdom er.

Gode råd med dårlig råd

Av Johnsen Lånehai

Denne uken kan vi lese at svært mange tidligere studentpolitikere ender opp
med en karriere som rådgiver. Vi ringte eks-studentpolitiker Anders Kvernmo
Langset, nå rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, for noen gode råd om
gode råd.

Ukas studentvin
Chill vibes only: Sola skinner, og tida er inne
for å nyte en flaske bobler i været. «Poetenes vin» er
en naturlig proseccovariant, full av synlig
bunnfall, inkludert noe som ser ut som
brødsmuler helt på bunnen. Vinpanelet
blir raskt enig om at aromaen minner om eplesider, og selvfølgelig høres vinanmeldelsens største klisjé:
«sitruspreget». «Den går ned!» sier
Harald Nordbø, vinanmelder
en panelist. Dette er ganske enkelt i Universitas
en helt streit og ganske chill boblevin som definitivt lar seg drikke
en solfylt vårdag, uten at det er en stor smaksopplevelse.
Designet er både dristig og pretentious: en helt klar
glassflaske utenom en liten, hvit etikett med snirklete
skrift. Den gjærprega smaken gir denne også en klar
eim av hjemmebakst, noe du kanskje kunne brygga i
kjelleren med druejuice og hurtiggjær fra Europris, og designet gjør den til en vin som ser mer spennende ut enn
den smaker. Ganske enkelt en fjortisvin for vinposører.
Vinvurderingen skjer i samråd med redaksjonen i Universitas.

[Ring… ring…]
– Hei, det er Anders!
– Hei, dette er Rav Gievær som
ringer. Jeg studerer Politikk, filosofi
og økonomi på UiO, stemmer Ap, og
kunne gjerne tenke meg en karriere
som politisk rådgiver etter at jeg er
ferdig studert. Jeg lurer på: hvor du
henter rådene dine fra?
– (...) mine råd? Du vet at jeg
jobber som politisk rådgiver for
Arbeiderpartiet?
– Er det mye magefølelse?
– Nei, lite magefølelse. Det kommer fra utredning av rapporter,
hente inn kunnskapsgrunnlag og
sånn. Vi prøver jo å drive en kunnskapsbasert politikk…
– Du skjønner, jeg skulle egentlig
studere PPE på LSE, men så hadde
ikke familien råd til å sende meg dit.
Hva tenker dere i Ap om det? Hvilke

Bottega Vino dei Poeti Ancestrale Brut Nature
Pris: 139,90 kroner
Land: Italia
Alkohol: 10 prosent

råd ville du gitt til stortingspolitikerne som kan bidra til at alle norske
studenter får like muligheter?
– For oss er det viktig med en
god studiefinansiering. Det var
derfor Arbeiderpartiet opprettet
Lånekassen i 1947–48, for å gi vanlige folk mulighet til å ta utdanning, selv om de ikke hadde rike
foreldre til å betale for seg…
– Riktig, riktig. «De kan lite på
mitt råd, for jeg har sanket erfaringer i livets skole», sa Henrik Ibsen.
Tror du livets skole også kan være
en verdifull bakgrunn dersom man
ønsker seg en karriere som rådgiver?
– Hehe, nå høres det ut som du
ringer fra Universitas? Det er jo
selvfølgelig nyttig med livets skole
som annen skole. Jeg har troen på å
balansere det.
– Hva er det beste rådet du noen-

KVISS-CORBIN
2. De ungarske regjeringspartiene Fidesz
og KDNP har igjen befestet makten
etter det nylige valget, men hva heter
statsministeren som gyver løs på sin
femte periode?

net band, som står bak album som
Mothership Connection og Dr. Funkenstein. Hva heter det andre bandet?
9. Hvilke to hus utgjør De forente staters
kongress?

3. I hvilket land finnes Europas høyeste
sanddyne?

10. Hva het mannen som ledet det engelske parlamentets styrker i borgerkrigen mot Karl I, og styrte landet mellom
1653 og 1658?

4. Nevn ett av to europeiske land hvis
flagg er rødt, hvitt og blått fra topp mot
bunn?

11. Hvilket nummer har grunnstoffet krom
i det periodiske systemet? Slingringsmonn på 3.

5. Fra hvilken by kommer avisen Tidens
Krav?

12. Er det oteren eller beveren som er kjøttetende?

6. I hvilken land finner man primært folkegruppen madjarene?

13. Hva er en neologisme?

7. Hva er Dr. Frankensteins fornavn?

14. Hva heter den franske varianten av jugendstil?

8. George Clinton har hatt suksess med
to funkband, Funkadelic og et an-

15. The Unbearable Weight of Massive Talent har snart premiere, men hvem spil-

SVAR/DOM

0–4. Exphil på Bali: Du kombinerer
chille studier med sol og klamydia, og tar livet med ro. Det vises.

ler hovedrollen som seg selv?
16. Har han vunnet en Oscar for beste
skuespiller?

5–9. AST1010 – Astronomi: Du er
smart nok til å utnytte systemet
som gratispassasjer, men dessverre stopper det der.

17. Kvinner i USA får stemmerett, samtidig
som forbudstiden trer i kraft i samme
land, Bondepartiet (nå Senterpartiet)
blir stiftet, den norske stemmerettsalderen blir senket fra 25 til 23 år, forfatteren Anne-Cath. Vestly blir født og
sosiologen Max Weber dør. Hvilket år et
det snakk om?
18. Da var Eliteserien i gang igjen, men
hvilke tre lag rykket opp i fjor?
19. I helgen ble semifinalene i FA-cupen
for herrer avgjort. Hvilke to lag møtes
i finalen?
20. Fra hvilken by er fotballaget Real Sociedad?

10–14. Juss: Dette var bra, men det
rakk ikke helt til topps ... Syt litt
på Jodel.

av Gabriel Corbin-Arntzen,
quizmaster i Universitas

Rebus

av Rebus for tog

J
HINT: Jubileum! Send løsning universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Fire nye Orban» Det klarte BAB.

15–20. Honours: WOW! Du er sååå
flink!!! Gratulerer! Men så er det
kanskje ikke så rart, siden du
har egen seksjon i biblioteket?

1. Pakistan. 2. Viktor Orbán. 3. Frankrike (Dune du Pilat). 4. Nederland og Luxemburg.
5. Kristiansund. 6. Ungarn. 7. Victor. 8. Parliament. 9. Representantenes hus og senatet.
10. Oliver Cromwell. 11. 24. 12. Oteren. 13. Et nyord. 14. Art nouveau. 15. Nicolas Cage.
16. Ja. 17. 1920. 18. Aalesund, HamKam og Jerv. 19. Liverpool og Chelsea. 20. San Sebastián.

1. Shehbaz Sharif ble nylig statsminister,
men i hvilket land?

sinne har fått?
– Hva tenker du på da?
– Det beste rådet noensinne.
– Det må være at man bør drive
med noe man er interessert i, og at
man studerer noe man har lyst til å
jobbe med. Man skal jo være i arbeidslivet i mange tiår.
– Min favoritt er: Keep your friends close, but your enemies closer.
Er det også sånn dere tenker i Ap?
– Hehe, Det har jeg ikke tenkt på
for Arbeiderpartiet egentlig…
– Vil du vurdere din stilling som
eks-studentleder-pamp i det norske
sosialdemokratiets synkende vugge?
– Jeg vurderer min stilling kontinuerlig.
– Takk for gode råd. Vi snallast!
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